
Usnesení AS ČVUT z 11. řádného zasedání konaného 14. 12. 2011 
 
 
 
 

1. Schválení programu 
    Hlasování :  33-0-1    
 Usnesení : AS ČVUT schvaluje program 11. zasedání AS ČVUT. 
 
 

2. Schválení  zápisu z  10.  zasedání AS ČVUT 
Hlasování : 31-0-3 
Usnesení : AS ČVUT schválil zápis z 10. zasedání AS ČVUT po zapracování 
formálních připomínek.  
 
 

3. Schválení Změny Statutu ČVUT v Praze 
Hlasování : 30-0-5 
Usnesení : AS ČVUT schválil změny Statutu spočívající ve zrušení součásti 
UMŠ Lvíčata ČVUT v Praze a změně názvu TIC na INOVACENTRUM 
ČVUT v Praze bez připomínek.  
 
 

4. Volba předsedy a místopředsedů AS ČVUT 
Hlasování :  uvedeno za jmény 
Usnesení : AS ČVUT zvolil předsedou AS ČVUT prof. Ing. Petra 
Konvalinku, CSc.  (30-2-4), místopředsedou za akademické pracovníky Mgr. 
Veroniku Vymětalovou (32-3-1) a místopředsedou za studenty Ing. Petra 
Mácu (26-8-2). 
 

5. Volba předsedy Studentské komise AS ČVUT 
Hlasování :  30-3-2-1 neplatný 
Usnesení : AS ČVUT zvolil předsedkyní Studentské komise AS ČVUT Ing. 
Barboru Kunzovou. 
 

6. Projednání zadání výběrového řízení na audit SÚZ 
Hlasování :  18-1-16 
Usnesení : AS ČVUT doporučuje rektorovi ČVUT připravit zadání 
hospodářského auditu stravovacího úseku SÚZ 
 

7. Kontrola plnění usnesení AS ČVUT 
Usnesení : AS ČVUT provedl kontrolu plnění usnesení a konstatuje že 
všechna usnesení byla splněna, nebo se průběžně plní 
 

8. Věcné záměry zákonů o VŠ a FPS 
Hlasování :  33-0-3 
Usnesení : AS ČVUT vyjadřuje podporu Radě vysokých škol a České 
konferenci rektorů v úsilí o zapracování jejich připomínek do návrhů věcného 
záměru zákona o VŠ. 
 
AS ČVUT považuje ministrem předložený návrh věcného záměru zákona o 
vysokých školách za nepřijatelný a pro vysoké školství nebezpečný. Přijetí 



zákona v navrhovaném znění ohrožuje vývoj, který vysoké školy nastoupily 
před 22 lety. 
 
AS ČVUT velmi lituje toho, že navzdory nesmírnému úsilí, které zástupci 
vysokých škol vynaložili při objasňování stanovisek, MŠMT nadále prosazuje 
ve věcném záměru některé principy pro veřejné vysoké školy zcela 
nepřijatelné. Zákon vzešlý z tohoto návrhu by zlikvidoval samosprávný 
charakter akademické obce, omezil vliv studentů na rozhodování veřejných 
vysokých škol a přetvořil veřejné vysoké školy v instituce vydané všanc 
partikulárním politickým a komerčním zájmům.  
 
AS ČVUT ostře protestuje proti postupu ministra školství, mládeže a 
tělovýchovy, který předložil věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům 
do vnějšího připomínkového řízení bez řádného projednání s reprezentacemi 
vysokých škol. Tím ministr porušil § 92 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o 
vysokých školách. 
 
 
Doprovodné usnesení: 
 
Hlasování : 20-2-11 
Usnesení : AS ČVUT doporučuje rektorovi podat trestní oznámení na 
neznámého pachatele v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na SÚZ 
ČVUT v Praze. 
 
V Praze dne 14. 12. 2011       Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 

            předseda AS ČVUT 


