
Usnesení	AS	ČVUT	z	28.	zasedání	konaného	27.	2.	2019	
 
 
 

1. Schválení	programu	28.	zasedání	AS	ČVUT	 	
 
Hlasování:  32-0-0 (pro-proti-zdržel se hlasování) 
Usnesení 28-1: Akademický senát ČVUT schvaluje program 28. zasedání. 
Usnesení bylo přijato. 

 

2. Kontrola	a	schválení	zápisu	z	27.	zasedání	AS	ČVUT	
 

Hlasování:  25-0-7 
Usnesení 28-2: Akademický senát ČVUT schvaluje zápis z 27. zasedání. 
Usnesení bylo přijato. 

      
							5.	Informace	k	zamýšleným	změnám	v	přehledech	hodnocení	pracovišť	podle	
výsledků	vědy	a	výzkumu	v	informačním	systému	
 

Hlasování:  17-4-11 
Usnesení 28-3: Akademický senát ČVUT žádá rektora, aby zajistil 
vykazování údajů do informačního systému všemi součástmi ČVUT a aby 
vědecké nebo umělecké výkony pracovišť bylo možné srovnávat napříč 
celým ČVUT již za rok 2019. 
Nyní je například implementovaná metodika srovnání FEL. Je možné a 
žádoucí, aby vznikly i další metodiky srovnávání. 
AS ČVUT žádá rektora, aby nejpozději na červnovém zasedání AS ČVUT 
2019 předložil zprávu, jak tento podnět vyřešil. 
Usnesení bylo přijato. 

 

							7.	Schválení	1.	změny	Jednacího	řádu	AS	FEL	
 

Hlasování:  30-0-1 
Usnesení 28-4: Akademický senát ČVUT schvaluje 1. změny Jednacího 
řádu AS FEL po korekci překlepu: změna 7 odkazuje a mění v článku 4 
odstavec (14) a ne odstavec (11). 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 
 
 



							8.	Vyhlášení	doplňovacích	voleb	ve	volebním	obvodu	studentů	FEL	
 

Hlasování:  29-0-2 
Usnesení 28-5: Akademický senát ČVUT volí hlavní volební komisi pro 
doplňovací volby ve volebním obvodu studentů FEL ČVUT ve složení (bez 
titulů) Jiří Šrubař (předseda), Jozef Šebák a Petr Olšák. 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Hlasování:  32-0-0 
Usnesení 28-6: Akademický senát ČVUT vyhlašuje doplňovací volby ve 
volebním obvodu studentů FEL ČVUT. 
Usnesení bylo přijato. 
 

							9.	Projednání	příkazu	rektora	Úhrady	za	mimořádné	a	nadstandardní	úkony	
pro	akademický	rok	2018/19	
 

Hlasování:  32-0-0 
Usnesení 28-7: Akademický senát ČVUT souhlasně projednal návrh 
příkazu rektora – Úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní 
úkony pro akademický rok 2018/2019. 
Usnesení bylo přijato. 
 
 

				10.	Schválení	změn	v	ubytovacích	dokumentech	pro	akademický	rok	2019/20	
 

Hlasování:  30-0-0 
Usnesení 28-8: AS ČVUT schvaluje Scénář ubytování pro akademický rok 
2019/2020 SÚZ ČVUT v Praze včetně příloh, po vynechání odstavce G) c) 
9) Všeobecných ubytovacích podmínek a nahrazení slov „a souhlasí s tím, 
aby ubytovatel zpracovával“ v odstavci G) e) 2) Všeobecných ubytovacích 
podmínek za slova „, že ubytovatel zpracovává“. 
Usnesení bylo přijato. 
 

			11.	Projednání	nabytí	podílů	na	nemovitých	věcech	do	vlastnictví	ČVUT		
 

Hlasování:  31-0-0 
Usnesení 28-9: AS ČVUT se souhlasně vyjadřuje k nabytí podílu 5/12 
pozemku parc.č. 2486/2 zastavěná plocha a nádvoří a podílu 33/84 stavby 
bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 2486/2, objekt občanské vybavenosti, vše 
v katastrálním území Břevnov, obec Praha, do vlastnictví ČVUT v Praze, a 
to podle § 101 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve 
znění pozdějších předpisů, rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy na žádost ČVUT v Praze. 
Usnesení bylo přijato. 



			12.	Schválení	člena	rady	UMZŠ	Lvíčata	
 

Hlasování:  30-1-1 
Usnesení 28-10: Akademický senát ČVUT navrhuje rektorovi ke 
jmenování členkou rady UMZŠ Lvíčata RNDr. Ilonu Ali Bláhovou, Ph.D. 
Usnesení bylo přijato. 
 
 

 
 

 
V Praze dne 27. 2. 2019 doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. 
        předseda AS ČVUT 


