
Usnesení AS ČVUT z 23. řádného zasedání konaného 27. 2. 2013 
 
 
 
 

1. Schválení programu 
    Hlasování:  34-0-0    
 Usnesení: AS ČVUT schvaluje program 23. zasedání AS ČVUT. 
 

2. Schválení  zápisu z  22.  zasedání AS ČVUT 
Hlasování:  32-0-2 
Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 22. zasedání AS ČVUT bez připomínek.  

 

3. Projednání Žádosti o prodloužení akreditace studijního programu MÚVS   
Hlasování: 30-0-1 
Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Žádost o prodloužení akreditace 
bakalářského studijního programu MÚVS „Ekonomika a management“. 

 

4. Projednání příkazu rektora „Poplatky spojené se studiem“   
Hlasování: 31-0-1 
Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal příkaz rektora „Poplatky spojené se 
studiem“. 

 

5. Projednání příkazu rektora „Úhrady za mimořádné a nadstandardní 
administrativní úkony“   
Hlasování: 32-0-0 
Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal příkaz rektora „Úhrady za 
mimořádné a nadstandardní administrativní úkony“. 

 

6. Projednání Scénáře ubytování na kolejích ČVUT v Praze pro akademický rok 
2013/2014   
Hlasování: 32-0-0 
Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Scénář ubytování na kolejích ČVUT 
v Praze pro akademický rok 2013/2014. 
 

7. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí – věcné břemeno na pozemku v 
Děčíně 
Hlasování: 29-0-3 
Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Smlouvu o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., spočívající v 
uložení zemního kabelového vedení VN na pozemku ČVUT parc. č. 2221/6 v 
katastrálním území a obci Děčín. 
 

8. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí – věcné břemeno na pozemku v Praze 
- Dejvicích 
Hlasování: 29-0-3 
Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Smlouvu o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene ve prospěch Pražské plynárenské Distribuce, a.s., 



spočívající v právu uložení stavby NTL plynovodu do pozemku parc. č. 
2720/7, v katastrálním území Dejvice, obec Praha. 
 
 
Doprovodná usnesení: 
 

Hlasování: uvedeno za jednotlivými body 
Usnesení:  AS ČVUT projednal „Analýzu hospodaření SÚZ“, kterou 
vypracovala společnost Ernst & Young a žádá rektora o: 
 

• zpracování základní koncepce provozu a rozvoje SÚZ ČVUT, a to jak 
v krátkodobém horizontu, tak v dlouhodobém horizontu a její předložení 
AS ČVUT v termínu do 10. 4. 2013 – (hlasování: 33-0-1). 

• zpracování koncepce pravidelné kontroly hospodaření SÚZ ČVUT 
(včetně externích auditů) a její předložení AS ČVUT v termínu do 10. 4. 
2013 – (hlasování: 31-0-3). 

• vyčlenění prostředků na pravidelné externí audity hospodaření SÚZ 
ČVUT – (hlasování: 27-1-6). 

• předložení přehledu opatření, které vedení ČVUT přijalo v souvislosti se 
závěry „Analýzy hospodaření SÚZ“ a jeho předložení AS ČVUT 
v termínu do 13. 3. 2013 – (hlasování: 34-0-0). 

• zadání zakázky na zpracování analýzy, týkající se zadávání a realizace 
stavebních zakázek Odboru výstavby a investiční činnosti RČVUT za 
období let 2011 a 2012 - (hlasování: 24-1-8). 

• předkládání detailních rozborů hospodaření těch součástí ČVUT, které 
nemají vlastní AS, v souvislosti se schvalováním Výroční zprávy o 
hospodaření ČVUT -  (hlasování: 30-0-4). 

 

Hlasování: 34-0-2 
Usnesení: AS ČVUT projednal hodnotící zprávu IRP za rok 2012 a žádá 
rektora o její doplnění v oblasti plnění kontrolovatelných výstupů a její 
předložení AS ČVUT v termínu do 22. 3. 2013. 
 

V Praze dne 27. 2. 2013 
 
         prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 
                    předseda AS ČVUT 


