
Usnesení AS ČVUT z 12. řádného zasedání konaného 25. 1. 2012 
 
 
 

1. Schválení programu 
    Hlasování :  32-0-2    
 Usnesení : AS ČVUT schvaluje program 12. zasedání AS ČVUT. 
 

2. Schválení  zápisu z  11.  zasedání AS ČVUT 
Hlasování : 32-0-0 
Usnesení : AS ČVUT schválil zápis z 11. zasedání AS ČVUT po zapracování 
formálních připomínek.  
 
 

3. Schválení změny Statutu ČVUT v Praze FIT 
Hlasování : 34-0-0 
Usnesení : AS ČVUT schválil změny Statutu ČVUT v Praze FIT, spočívající 
ustavení katedry aplikované matematiky, bez připomínek.  
 

4. Schválení Metodiky rozpisu příspěvků a dotací přidělených ČVUT a oddělení 
prostředků na mimonormativní financování pro rok 2012 
Hlasování :  26-3-5 
Usnesení : AS ČVUT schválil Metodiku rozpisu příspěvků a dotací 
přidělených  ČVUT a oddělení prostředků na mimonormativní financování pro 
rok 2012 po provedených úpravách. 
 
 

Doprovodné usnesení: 
Hlasování :  19-4-9 
AS ČVUT žádá rektora o koncepční a dlouhodobé řešení parkování pod NB 
ČVUT v Praze. 
 
Doprovodné usnesení k reformě VŠ: 
Hlasování :  28-0-1 
Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze opakovaně 
odmítá návrh Věcného záměru zákona o vysokých školách a návrh Věcného 
záměru zákona o finanční pomoci studentům, které předložil ministr školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky k projednání ve vládě. Důvodem je 
skutečnost, že MŠMT ignorovalo zásadní připomínky k oběma věcným 
návrhům, jež byly formulovány Radou vysokých škol (8. 12. 2011) a Českou 
konferencí rektorů (1. 12. 2011). 
Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze se připojuje k 
výzvě předsedů akademických senátů z 23. 1. 2012 i k rezoluci akademické 
obce Univerzity Karlovy z 19. 1. 2012, požaduje stažení návrhů věcných 
záměrů obou zákonů z projednávání ve vládě ČR a započetí seriozní diskuse o 
připomínkách RVŠ a ČKR k těmto návrhům. 

 
 



Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze ukládá 
předsednictvu AS ČVUT, aby připravilo shromáždění akademické obce 
ČVUT, na kterém by byly poskytnuty informace o věcných návrzích obou 
zákonů.  
 
V Praze dne 25. 1. 2012                Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 

            předseda AS ČVUT 


