
Usnesení 29. zasedání AS ČVUT v Praze 
konaného dne 30. 11. 2016 

Usnesení 29-01 
Akademický senát ČVUT schvaluje předložený program 29. zasedání AS ČVUT. 

Usnesení 29-02 
Akademický senát ČVUT schvaluje zápis z 3. mimořádného zasedání AS ČVUT. 

Usnesení 29-02a 
Akademický senát ČVUT schvaluje zápis z 28. zasedání AS ČVUT po zapracování 
připomínky došlé 30. 11. 2016 (úprava formulace). 

Usnesení 29-03 
Akademický senát ČVUT vzal na vědomí informaci rektora, týkající se plnění usnesení 28-14 
z 28. zasedání AS ČVUT. 

Usnesení 29-04 
AS ČVUT schvaluje návrh rozpisu navýšení příspěvku. 

Usnesení 29-05 
AS ČVUT schvaluje návrh změny Statutu ČVUT - Fakulty strojní, přílohy 1. 

Usnesení 29-06 
AS ČVUT schvaluje Podmínky přijímacího řízení MÚVS ČVUT do bc., mgr. a dr. studijních 
programů pro akademický rok 2017/2018. 

Usnesení 29-07 
AS ČVUT vzal na vědomí informaci o průběhu voleb do AS ČVUT pro funkční období 2017 
– 2019. 

Usnesení 29-08 
AS ČVUT projednal bez připomínek harmonogram pro akademický rok 2017/2018. 

Usnesení 29-09 
AS ČVUT navrhl doplnit grantovou komisi pro výběr projektů v rámci Fondu studentských 
projektů o Mgr. Pavla Böhma. 

Usnesení 29-10 
AS ČVUT vzal na vědomí informaci o výsledcích interního auditu SÚZ a žádá rektora ČVUT 
o předložení závěrů auditu a uložených opatření v písemné formě. AS ČVUT dále žádá o 
možnost nahlédnout do závěrečné zprávy z interního auditu č. 2/2016. 

Usnesení 29-11 
AS ČVUT vzal na vědomí informaci o výsledcích jednání KVTD o projektu SURAO. 
Konstatuje, že v projektu byly shledány závažné nedostatky, které jsou popsány v zápise z 
jednání KVTD. AS ČVUT vyzývá vedení ČVUT k zjednání nápravy a žádá rektora, aby do 
příštího zasedání AS písemně informoval o přijatých krocích. 



Usnesení 29-12 
Akademický senát ČVUT ustanovil komisi pro sčítání hlasů při hlasování o návrhu na 
odvolání rektora v tomto složení: J. Demel (předseda), T. Drábek, J. Mára, D. Kočárková, I. 
Richter. 

Usnesení 29-12a 
Akademický senát ČVUT navrhuje prezidentu republiky odvolat z funkce rektora Českého 
vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc, FEng. 
V tajném hlasování bylo celkem odevzdáno: 41 hlasovacích lístků. 
Z toho pro návrh usnesení se vyslovilo: 20 senátorů, 
proti návrhu usnesení se vyslovilo: 20 senátorů, 
neplatných lístků bylo odevzdáno: 1. 
Výsledek hlasování:       Usnesení nebylo přijato.  

Usnesení 29-13 
AS ČVUT vzal na vědomí informaci o stavu přípravy novelizace vnitřních předpisů a 
konstatoval, že k 30. 11. 2016 nebyl předložen ani jeden z vnitřních předpisů v konečné verzi 
k projednání a schválení AS ČVUT. 

  

  




