
Usnesení	AS	ČVUT	z	33.	zasedání	konaného	25.	9.	2019	
 
 
 

1. Schválení	programu	33.	zasedání	AS	ČVUT	 	
 
Hlasování:  30-0-0 (pro-proti-zdržel se hlasování) 
Usnesení 33-1: Akademický senát schválil program 33. zasedání AS 
ČVUT se změnami, o kterých bylo diskutováno. 
Usnesení bylo přijato. 

 
2. Kontrola	a	schválení	zápisu	z	32.	zasedání	AS	ČVUT	

 

Hlasování:  29-0-1 
Usnesení 33-2: Akademický senát schválil zápis z 32. zasedání AS ČVUT. 
Usnesení bylo přijato. 

      
							3.	Schválení	VII.	změn	vnitřního	mzdového	předpisu	
 

Hlasování:  32-0-2 
Usnesení 33-3: Akademický senát vyjadřuje souhlas s protinávrhem, který 
uvádí text Vnitřního mzdového předpisu do původního stavu, viz 
předložený materiál na Sharepointu verze 8. 
Usnesení bylo přijato. 
 
Hlasování:  32-0-2 
Usnesení 33-4: AS ČVUT vyjadřuje souhlas s pozměňovacím návrhem 
PN01-VMP modifikovaný takto: v článku 14a se zrušuje odstavec 4, a 
ostatní se přečíslují; v článku 14a v odstavci 2 se zrušuje slovo "projektu". 
Usnesení bylo přijato. 

 

Hlasování:  30-2-2 
Usnesení 33-5: Akademický senát ČVUT schválil Vnitřní mzdový předpis 
ČVUT ve verzi 8 po zapracování modifikovaného pozměňovacího návrhu 
PN01-VMP. 
Usnesení bylo přijato. 
 

 

							4.	Schválení	Volebního	řádu	AS	ČVUT	a	s	ním	souvisejících	změn	Statutu	ČVUT	
a	Jednacího	řádu	AS	ČVUT	
 

 

 



Hlasování:  22-2-8 
Usnesení 33-6: AS ČVUT vyjadřuje souhlas s pozměňovacím návrhem 
PN04. 
Usnesení bylo přijato. 
 
Hlasování:  25-0-8 
Usnesení 33-7: AS ČVUT vyjadřuje souhlas s pozměňovacím návrhem 
PN03. 
Usnesení bylo přijato. 

 
Hlasování:  20-9-4 
Usnesení 33-8: Akademický senát ČVUT schvaluje Volební řád AS ČVUT 
v Praze po zapracování PN 04 a 03 a schvaluje změnu Jednacího řádu AS 
ČVUT (jed-rad-as-mod) a změnu Statutu ČVUT (5z-statut-
cvut_navrh_verze_2). 
Usnesení nebylo přijato. 

 
							5.	Schválení	Organizačního	řádu	rektorátu	ČVUT	
 

Hlasování:  30-1-2 
Usnesení 33-9: Akademický senát ČVUT schválil „Organizační řád 
rektorátu ČVUT v Praze” ve verzi 6. 
Usnesení bylo přijato. 
 

							6.	Schválení	Organizačního	řádu	ČTN	
 
Hlasování:  32-0-0 
Usnesení 33-10: AS ČVUT schvaluje Organizační řád České techniky – 
nakladatelství ČVUT. 
Usnesení bylo přijato. 
 

						7.	Schválení	1.	změny	Statutu	FA	
 
Hlasování:  31-0-1 
Usnesení 33-11: Akademický senát ČVUT schválil 1. změnu Statutu FA. 
Usnesení bylo přijato. 
 
 

						8.	Schválení	Plánu	realizace	strategického	záměru	vzdělávací	a	vědecké	
výzkumné,	vývojové	a	inovační,	umělecké	a	další	tvůrčí	činnosti	CČVUT	pro	rok	
2020	

 
Hlasování:  18-4-10 
Usnesení 33-12: Akademický senát ČVUT schválil „Plán realizace 
strategického záměru vzdělávací a vědecké výzkumné,vývojové a inovační, 



umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze pro rok 2020” s těmito  
zapracovanými změnami:  
V polovině str. 7 je Opatření: "2. Univerzita bude i nadále podporovat 
horizontální spolupráci a prostupnost mezi fakultami a součástmi ČVUT i 
dalšími vysokými školami s cílem zvýšit kvalitu, profil a relevanci 
studijních programů a oborů."  
Str. 12, bod 2: “Klíčovým opatřením pro zapojení zahraničních členů 
akademické obce je existence veškerých předpisů a výnosů (např. příkazů 
rektora) v angličtině.”  
Str. 19: přidání bodu: “Při hodnocení vědeckých výsledků prosadit a 
implementovat v informačním systému ČVUT možnost srovnávat všechny 
součásti ČVUT podle různě volitelných, ale společných kritérií.” 
Usnesení bylo přijato. 
 

 
						9.	Informace	související	s	tématem	spolupráce	FS	s	GEAC	

 
Hlasování:  27-0-3 
Usnesení 33-13: V návaznosti na své usnesení č. 32-16 se AS ČVUT v 
diskuzi s rektorem a děkanem FS seznámil se současným stavem 
spolupráce FS ČVUT s GEAC a vyjednáváních o způsobu splácení 
návratné finanční výpomoci státu k této spolupráci. AS ČVUT oceňuje, že 
plnění spolupráce je ze strany FS ČVUT v pořádku. AS ČVUT konstatuje, 
že způsob splácení zmíněné návratné finanční výpomoci bohužel není stále 
dořešen. AS ČVUT žádá rektora, aby zprostředkoval informační schůzku 
rektora, předsedy AS ČVUT a předsedy SR ČVUT s ministrem průmyslu a 
obchodu k tématu spolupráce s GEAC a splácení návratné finanční 
výpomoci. 
Usnesení bylo přijato. 
 

 
 

 
 
V Praze dne 25. 9. 2019 doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. 
        předseda AS ČVUT 


