
Usnesení 23. zasedání AS ČVUT v Praze 
konaného dne 30. 3. 2016 

Usnesení 23-01 
Akademický senát ČVUT schvaluje program 23. zasedání AS ČVUT. 

Usnesení 23-02 
Akademický senát ČVUT schvaluje zápis z 22. zasedání AS ČVUT. 

Usnesení 23-04 
Akademický senát ČVUT souhlasně projednal příkaz rektora - úhrady za mimořádné a 
nadstandardní administrativní úkony – pro akademický rok 2016/2017. 

Usnesení 23-05 
Akademický senát ČVUT vyjadřuje souhlas s uzavřením Smlouvy o koupi nemovité věci 
mezi ČVUT v Praze a Rytířským řádem Křížovníků s červenou hvězdou. 

Usnesení 23-06 
Akademický senát ČVUT schválil II. změnu Jednacího řádu Vědecké rady ČVUT v Praze po 
zapracování změny prvních tří vět v článku 3 odstavci 5: 
Otázky a rozhodnutí, která nevyžadují tajné hlasování, může rektor předložit i k hlasování 
elektronickými prostředky. Při takové formě hlasování rektor poskytne všem členům VR 
ČVUT otázky i podkladové materiály elektronickými prostředky. Zároveň stanoví lhůtu pro 
vyjádření. Výsledek hlasování je … 

Usnesení 23-07 
Akademický senát ČVUT schválil návrh na jmenování prof. Ing. Karla Melzocha, CSc. 
mimořádným členem Vědecké rady ČVUT v Praze. 

Usnesení 23-07a 
Akademický senát ČVUT zvolil do hlasovací komise J. Janouška, V. Kříhu a I. Halašku. 

Usnesení 23-08 
Akademický senát ČVUT jmenuje hlavní volební komisi pro doplňovací volby do AS ČVUT 
ve volebním obvodu studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze ve složení: D. Matějovská 
(předseda), P. Olšák, P. Mára. 

Usnesení 23-08a 
Akademický senát ČVUT vyhlašuje doplňovací volby do AS ČVUT ve volebním obvodu 
studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze. 

Usnesení 23-09 
Akademický senát ČVUT vzal na vědomí informaci o jednání předsedů komisí (Komise pro 
informační systém; Komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium; Komise pro rozvoj) 
s prezidentem Studentské unie ČVUT. 

Usnesení 23-09a 
AS ČVUT žádá vedení ČVUT, aby uzavřelo novou smlouvu se Studentskou unií ČVUT s 



tím, že v této smlouvě bude definována jak oblast spolupráce, tak i (transparentním 
způsobem) podpora aktivitám SU ČVUT. 

Usnesení 23-09b 
AS ČVUT žádá vedení ČVUT v Praze, aby byl urychleně přijat záměr pokrýt budovy ČVUT, 
kde je to účelné, bezdrátovou sítí EDUROAM. 

  

  




