
Usnesení 28. zasedání AS ČVUT v Praze 
konaného dne 26. 10. 2016 

Usnesení 28-01 
Akademický senát ČVUT schvaluje předložený program 28. zasedání AS ČVUT. 

Usnesení 28-02 
Akademický senát ČVUT schvaluje zápis z 27. zasedání AS ČVUT. 

Usnesení 28-03 
AS ČVUT schvaluje úpravu rozpočtu na listu Škola 4 (de facto odstranění chyby - částka 10 
457 tis. Kč, která je zahrnuta do tvorby a čerpání FFP rektorátu nebyla zahrnuta do čerpání 
FPP v součásti ŠKOLA). 

Usnesení 28-03a 
AS ČVUT schvaluje navýšením příspěvku ČVUT pro CIIRC z FPP součásti ŠKOLA formou 
půjčky, která bude postupně po dobu maximálně 10 let splácena do FFP součásti ŠKOLA. 
Jedná se o navýšení vkladu o 12 500 tis. Kč, které má být určeno na podporu vědeckého a 
administrativního týmu CIIRC. 

Usnesení 28-03b 
AS ČVUT žádá kolegium rektora, aby do dalšího zasedání AS dořešilo převod RIV bodů na 
CIIRC. O tuto částku se sníží půjčka pro CIIRC. 

Usnesení 28-04 
AS ČVUT schvaluje podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 Kloknerova 
ústavu ČVUT po zapracování změny výše poplatku za přijímací řízení na 600 Kč. 

Usnesení 28-05 
AS ČVUT souhlasí se jmenováním prof. Ing. arch. ir. Zdeňka Zavřela a prof. PhDr. Petra 
Kratochvíla, CSc. řádnými členy Vědecké rady ČVUT. 

Usnesení 28-06 
AS ČVUT schválil Plán realizace strategického záměru ČVUT pro rok 2017 se zapracováním 
připomínky. 

Usnesení 28-06a 
Akademický senát projednal úpravu rozdělení prostředků IP ČVUT 2016 -2018 pro rok 2017. 

Usnesení 28-07 
AS ČVUT byl seznámen s Plánem realizace Strategie ČVUT v krátkodobém a střednědobém 
výhledu, považuje některé údaje v něm uvedené za nepřesné a žádá o zaslání přepracované 
verze materiálu s verifikovanými údaji do příštího zasedání AS. 

Usnesení 28-08 
AS ČVUT schvaluje změny Statutu ČVUT v Praze - Fakulty biomedicínského inženýrství 



Usnesení 28-09 
AS ČVUT doplňuje hlavní volební komisi pro volby do AS ČVUT na funkční období 2017-
2019 o Ing. MUDr. Vítězslava Kříhu, Ph.D. 

Usnesení 28-10 
Akademický senát ČVUT jmenuje volební komisi pro volby ve volebním obvodu „ostatní 
součásti ČVUT“ na funkční období 2017-2019 ve složení: Ing. Michaela Kostelecká (KÚ), 
Mgr. Jitka Drahorádová (ÚTVS), Jaroslava Bradáčová (MÚVS). 

Usnesení 28-11 
AS ČVUT zvolil místopředsedou AS ČVUT za studentskou obec v tajné volbě T. Doktora. 

Usnesení 28-12 
Akademický senát ČVUT vzal na vědomí zprávu o stavu ČVUT - UCEEB. 

Usnesení 28-13 
Akademický senát ČVUT vzal na vědomí informaci o změně a plnění harmonogramu 
aktualizace právních předpisů ČVUT v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o 
vysokých školách. 

Usnesení 28-14 
AS ČVUT vzal na vědomí vystoupení pana rektora a dalších vystupujících. Na základě toho a 
následné diskuse žádá rektora, aby vykonal nezbytné kroky vedoucí k zachování dobrého 
jména ČVUT před akademickou obcí i veřejností a doplnil svá dosavadní vyjádření a tak 
vyvrátil přetrvávající pochybnosti. Pokud k tomu nedojde, pak AS ČVUT rektora vyzývá, aby 
převzal osobní zodpovědnost za současnou situaci. 

Usnesení 28-14b 
Pro celkové uklidnění situace na ČVUT a vyjasnění některých bodů uvedených v dopise 
děkanů a v usneseních fakultních AS žádá AS ČVUT rektora, aby: 
1.    Učinil kroky, které by zlepšily řízení a vnitřní kontrolu ČVUT. 
2.    Při výběru svých spolupracovníků bral v úvahu nejen jejich odbornou erudici, ale i jejich 
pověst a morální kredit. 
3.    Zveřejnil zadání zakázky na analýzu možných personálních vazeb u velkých zakázek pro 
ČVUT (a to včetně příloh). 
4.    Informoval všechny osoby, které jsou uvedeny ve výstupech z této analýzy a poskytl jim 
všechny materiály a informace, které byly během této analýzy zjištěny a které se dané osoby 
týkají. 
5.    Umožnil členům předsednictva AS nahlédnout do všech výstupů této analýzy v souladu s 
právními předpisy. 
AS ČVUT dále vyzývá kolegium rektora ke zlepšení vzájemné komunikace. 

Usnesení 28-15a 
AS ČVUT navrhuje rektorovi do komise pro výběrové řízení na pozici ČVUT - SÚZ tyto 
členy AS: členové komise – J. Cajthaml, J. Matějka; náhradníci – J. Deml, D. Rotter. 

Usnesení 28-15b 
AS ČVUT navrhuje do Rady školské právnické osoby Univerzitní MŠ a ZŠ Lvíčata V. 
Vymětalovou. 




