
Usnesení 18. zasedání AS ČVUT v Praze 
konaného dne 21. 10. 2015 

Usnesení 18-01 
AS ČVUT schválil program 18. zasedání AS ČVUT. 

Usnesení 18-02 
AS ČVUT schválil zápis ze 17. zasedání AS ČVUT. 

Usnesení 18-02a 
AS ČVUT schválil zápis z 1. mimořádného zasedání AS ČVUT. 

Usnesení 18-03 
AS ČVUT schválil 3. změnu Statutu ČVUT se zapracováním změny v Čl. 2 odst. 3: nahrazuje 
se tečka na konci odstavce textem: „kromě změny Přílohy č. 7, která nabývá účinnosti od 
akademického roku 2016/2017.“ 

Usnesení 18-04 
AS ČVUT schválil I. změnu Statutu hostujícího profesora po zapracování korektury v čl. 2 
odst. 2 Změny, kde se nahrazují slova „Stipendijního řádu“ slovy „Statutu hostujícího 
profesora“ a dále po úpravě čl. 1 odst. 1 Změny, který je opraven takto: „Řízení probíhá na 
fakultě, kde se uskutečňuje studijní program případně studijní obor, pro který má být hostující 
profesor jmenován, případně na vysokoškolském ústavu, který se na uskutečňovaném 
programu podílí.“ 

Usnesení 18-05 
AS ČVUT bere na vědomí rezignaci prorektora ČVUT pro rozvoj. 

Usnesení 18-06 
AS ČVUT nominuje do komise pro hlasování RNDr. Petra Olšáka, Bc. Stanislava Jeřábka a 
doc. Ing. Jana Janouška, Ph.D. 

Usnesení 18-06a 
AS ČVUT vyjádřil souhlas se záměrem rektora jmenovat prorektorem pro rozvoj doc. Ing. 
Jana Chyského, CSc. 

Usnesení 18-07 
AS ČVUT vzal na vědomí převod z fondů. 

Usnesení 18-07a 
AS ČVUT schválil změnu rozpočtu pro rok 2015 v souvislosti s přijetím nových pracovníků 
Odboru pro přípravu a řízení projektů. 

Usnesení 18-08 
AS ČVUT schválil Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a 
inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze na období 2016–2020 s tím, že ve 
verzi 14 z 18. 10. 2015 budou provedeny následující úpravy: 
• bude přidán odst. 4.6.1. „Rozhodování a řízení bude založeno na principech transparentního 
a otevřeného jednání, akademické samosprávě, autonomii a subsidiaritě. Stávající pravomoci 



fakult budou zachovány.“, 
• bod 4.2.4 d) bude přesunut do odst. 4.2.5., 
• bod 4.4.3 a) bude znít „sledovat potřeby v oblasti vědy, výzkumu i uměleckých a dalších 
tvůrčích činností na všech úrovních,“. 

Usnesení 18-09 
AS ČVUT navrhl do komise pro výběrové řízení na pozici ředitele SUZ ČVUT v Praze 
RNDr. Petra Olšáka, jako jeho náhradníka MUDr. Ing. Vítězslava Kříhu, Ph.D. 

Usnesení 18-09a 
AS ČVUT žádá rektora, aby jmenoval do komise pro výběrové řízení na pozici ředitele SUZ 
ČVUT v Praze Bc. Stanislava Jeřábka a jako náhradníka Mgr. Ing. Michala Jexe. 

Usnesení 18-10 
AS ČVUT nominuje Ing. Petra Šatru na Cenu Jana Opletala pro rok 2015. 

Usnesení 18-11 
AS ČVUT vyjadřuje plnou podporu rektorovi ČVUT ve snaze vyjednat důstojné podmínky 
zachování Kloknerova ústavu ve stávajících prostorách. 

Usnesení 18-12 
AS ČVUT vyjadřuje plnou podporu takovým poslaneckým pozměňovacím návrhům k novele 
zákona o vysokých školách, které vedou k zachování práv fakult v podobě dané současným 
zněním zákona o vysokých školách. 

  

  




