
Usnesení	Akademického	senátu	ČVUT	ze	7.	zasedání	konaného	
31.5.2017	

 

 
 

1. Schválení	programu	7.	zasedání	 	
 
Hlasování:  29-0-3 (pro-proti-zdržel se hlasování) 
Usnesení 07-1: Akademický senát ČVUT schvaluje předložený program 
7. zasedání AS ČVUT po vynechání bodu 4. Schválení Výroční zprávy 
ČVUT o hospodaření za rok 2016. 
Usnesení bylo přijato. 
 
 

2. Soubor	legislativních	předpisů	upravených	v	důsledku	novely	zákona	o	
vysokých	školách	

	
Hlasování:  16-9-9 
Usnesení 07-2: Akademický senát ČVUT vyjadřuje souhlas s 
předloženým pozměňovacím návrhem pn11 k vnitřním předpisům ČVUT. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Hlasování:  30-0-4 
Usnesení 07-3: Akademický senát ČVUT vyjadřuje souhlas s bodem 1 
předloženého pozměňovacího návrhu pn05 k vnitřním předpisům ČVUT. 
Usnesení bylo přijato. 
 
Hlasování:  34-0-0 
Usnesení 07-4: Akademický senát ČVUT schvaluje tyto rektorem 
předložené vnitřní předpisy: 
 
Statut ČVUT včetně příloh 
(verze 19 ve znění podle dokumentu STATUT_pracovní návrh_verze_ 
19_k 12_04_2017), 
Řád pro obsazování míst akademických pracovníků 
(verze 8 ve znění podle dokumentu RVR_AKAD_pracovní 
návrh_verze_8_k_12_04_2017), 
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ČVUT 
(verze 7 ve znění podle dokumentu RadHabJmen_pracovní 
návrh_verze_07_k_04_04_2017), 
Statut emeritního profesora 
(verze 9 ve znění podle dokumentu SEP_verze_09_k_25_04_2017_clean), 
Statut hostujícího profesora 
(verze 8 ve znění podle dokumentu 
SHP_verze_08_k_25_04_2017_clean), 
Řád pro udělování titulů doctor honoris causa 



(verze 6 ve znění podle dokumentu Řád pro udělování titulů doctor 
honoris causa_pracovní návrh_verze_6_k_06_04_2017), 
Volební řád AS ČVUT 
(verze 6 ve znění dokumentu volebni_rad_as_verze_6_k_12_04_2017), 
Disciplinární řád pro studenty ČVUT 
(verze 3 ve znění dokumentu DR_verze 3_19_05_2017_clean), 
Stipendijní řád ČVUT 
(verze 3 ve znění dokumentu SR_verze 3_k 09_05_2017_clean), 
Řád celoživotního vzdělávání ČVUT 
(verze 2 ve znění dokumentu RCV_verze 2_28_03_2017) 
 
po zapracování pozměňovacích návrhů pn01, pn02, pn04, pn05, pn06, 
pn07, pn08, pn09, pn10, pn13 (jen bod 1), pn16, pn19 (po záměně slov 
"rozhodne" za "může rozhodnout"), pn20, pn23, pn25, pn27, pn28, pn31, 
pn32, pn34s, pn34p, pn37, pn38, pn40, pn42 
 
ve znění, jak byly tyto návrhy předloženy pro mimořádné zasedání senátu 
dne 24. 5. 2017. 
Usnesení bylo přijato. 
 
Hlasování:  34-0-0 
Usnesení 07-5: Akademický senát ČVUT pověřuje předsedu legislativní 
komise, aby zkontroloval, že byly před odesláním schválených vnitřních 
předpisů k registraci na MŠMT do těchto předpisů zaneseny všechny 
změny v souladu s usnesením 07-4. 
Usnesení bylo přijato. 

	
	

3. Schválení	Výroční	zprávy	ČVUT	o	činnosti	za	rok	2016		
	

Hlasování:  34-0-0 
Usnesení 07-6: Akademický senát ČVUT schvaluje Výroční zprávu 
ČVUT o činnosti za rok 2016. 
Usnesení bylo přijato. 

	
	

4. Vyhlášení	voleb	kandidáta	na	rektora	

Hlasování:  32-0-0 
Usnesení 07-7: Akademický senát ČVUT vyhlásil volbu osoby navržené 
na rektora ČVUT v Praze pro volební období 1. 2. 2018 až 31. 1. 2022 a 
pověřil volební komisi organizací volby podle následujícího 
harmonogramu: 
• Uzávěrka příjmu obálek s materiály uchazečů 9. 10. 2017 ve 12:00, 
• otevírání obálek, kontrola podkladů uchazečů dne 9. 10. 2017 ve 
14:00, 
• představení uchazečů na mimořádném zasedání AS ČVUT dne 11. 
10. 2017, 



• představení uchazečů před členy akademické obce a zaměstnanci 
ČVUT dne 18. 10. 2017, 
• volba osoby navržené na funkci rektora ČVUT v Praze dne 25. 10. 
2017, 
• odeslání podkladů na MŠMT dne 26. 10. 2017. 
Volba se uskuteční dle Jednacího řádu AS ČVUT účinného v den volby. 
Usnesení bylo přijato. 

	
	

7. Smlouva	o	zřízení	věcného	břemene	k	tíži	pozemku	parc.	č.	2720/7	v	k.ú.	
Dejvice	

	
Hlasování:  31-0-0 
Usnesení 07-8: Akademický senát ČVUT souhlasně projednal zřízení 
věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 2720/7 v k.ú. Dejvice ve 
prospěch Pražské plynárenské. 
Usnesení bylo přijato. 

	
	

8. Hodnocení	IP	2016	
	
Hlasování:  26-0-5 
Usnesení 07-8: Akademický senát ČVUT souhlasně projednal Hodnocení 
IP 2016. 
Usnesení bylo přijato. 
 

 
 
 
 

V Praze dne 31. 5. 2017 doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. 
        předseda AS ČVUT 
 


