
Usnesení 27. zasedání AS ČVUT v Praze 
konaného dne 21. 9. 2016 

Usnesení 27-01 
Akademický senát ČVUT schvaluje upravenou verzi programu 27. zasedání AS ČVUT. 

Usnesení 27-02 
Akademický senát ČVUT schvaluje zápis z 26. zasedání AS ČVUT po doplnění bodu 12a) o 
větu: Důvodem k jeho odstoupení je patrná nevůle panující v Radě školské právnické osoby 
nakumulované problémy důstojně a odpovědně řešit. 

Usnesení 27-03 
Akademický senát ČVUT považuje navržený harmonogram za nereálný a žádá vedení 
ČVUT  o jeho přepracování ve spolupráci s kolegiem rektora. AS ČVUT ukládá předsedům 
pracovních komisí, aby se spojili a dále spolupracovali s příslušnými gestory jednotlivých 
vnitřních předpisů. 

Usnesení 27-04 
Akademický senát ČVUT vzal na vědomí informace, které ve svém vystoupení uvedl 
předseda Správní rady ČVUT Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. 

Usnesení 27-05 
Vzhledem k tomu, že nebyl materiál pro tento bod spolehlivě zveřejněn pro studentské členy 
AO ČVUT v zákonném termínu, AS ČVUT jej neprojednal. 

Usnesení 27-06 
Akademický senát ČVUT vzal na vědomí informaci rektora o změně ve vedení ČVUT. 
Akademický senát vyzývá všechny, kteří mají indicie o tom, že na ČVUT v této věci dochází 
k nezákonnému jednání, aby se obrátili na orgány činné v trestním řízení. AS ČVUT dá 
prostor k vyjádření všem hlavním aktérům zmíněné kauzy. 

Usnesení 27-07 
Akademický senát ČVUT vzal na vědomí informaci rektora o změně ve vedení SÚZ ČVUT. 

Usnesení 27-08 
Akademický senát ČVUT vzal na vědomí informaci rektora a senátora Parlamentu ČR Libora 
Michálka týkající se dopisu senátorů Parlamentu ČR. 

Usnesení 27-09 
Akademický senát ČVUT vzal na vědomí informaci o jednání a připravovaných smlouvách 
pro projekt GE Aviation CZ v ČR. AS ČVUT projekt podporuje, doporučuje pokračovat v 
jednáních a žádá vedení ČVUT, aby  předložilo k nahlédnutí zveřejnitelné části smluv před 
podepsáním k projednání AS ČVUT a Správní radě současně s analýzou rizik. V případě 
potřeby bude svoláno mimořádné zasedání AS ČVUT. 

Usnesení 27-10 
Vzhledem k tomu, že nebyl materiál pro tento bod spolehlivě zveřejněn pro studentské členy 
AO ČVUT v zákonném termínu, AS ČVUT jej neprojednal. 



Usnesení 27-11 
AS ČVUT navrhuje rektorovi do komise pro výběrové řízení na pozici kvestora ČVUT tyto 
členy AS: člen komise – V. Haasz, náhradník – Z. Šika. 

  

  




