
Usnesení	AS	ČVUT	z	14.	zasedání	konaného	24.	2.	2021	
 

1. Schválení programu  

Hlasování: 37-0-0 (pro-proti-zdržel se hlasování) 
Usnesení 14-1: AS ČVUT schvaluje program 14. zasedání AS ČVUT. 
Usnesení bylo přijato. 

2.	Kontrola	a	schválení	zápisu	z	13.	zasedání	AS	ČVUT	

Hlasování: 37-0-0 
Usnesení 14-2: AS ČVUT schválil zápis z 13. zasedání AS ČVUT.  
Usnesení bylo přijato. 

4.	Schválení	Metodiky	rozpisu	příspěvků	a	dotací	přidělených	ČVUT	a	oddělení	
prostředků	na	mimonormativní	financování	pro	rok	2021	

Hlasování: 35-2-5 
Usnesení 14-3: AS ČVUT schválil Metodiku rozpisu příspěvků a dotací 
přidělených ČVUT a oddělení prostředků na mimonormativní financování pro 
rok 2021. 
Usnesení bylo přijato. 

5.	Schválení	Plánu	realizace	Strategického	záměru	ČVUT	pro	rok	2021	

Hlasování: 32-0-6 
Usnesení 14-4: AS ČVUT schválil Plán realizace Strategického záměru ČVUT 
pro rok 2021. 
Usnesení bylo přijato. 

6.	Schválení	Přílohy	ke	Strategickému	záměru	ČVUT	2021+	

Hlasování: 32-0-3 
Usnesení 14-5: AS ČVUT schválil Přílohu ke Strategickému záměru ČVUT 
2021+.    
Usnesení bylo přijato. 

7.	Projednání	uzavření	kupní	smlouvy	se	Statutárním	městem	Kladno	na	pozemek	
o	výměře	182	m2	

Hlasování: 36-0-0 
Usnesení 14-6: AS ČVUT se souhlasně vyjadřuje k uzavření kupní smlouvy, 
kterou ČVUT v Praze jako kupující koupí od Statutárního města Kladno jako 
prodávajícího pozemek parc. č. 1295/17 - ostatní plocha, v k. ú. Kladno, obec 
Kladno, o výměře 182 m2, za dohodnutou kupní cenu 182,- Kč. 
Usnesení bylo přijato. 

 



8.	Projednání	úhrad	za	mimořádné	a	nadstandardní	administrativní	úkony	pro	
akademický	rok	2021/2022	

Hlasování: 35-0-1 
Usnesení 14-7: AS ČVUT souhlasně projednal PR č. 3/2021 Úhrady za 
mimořádné a nadstandardní administrativní úkony pro akademický rok 2021/22. 
Usnesení bylo přijato. 

9.	Projednání	Scénáře	ubytování	SÚZ	pro	akademický	rok	2021/2022	

Hlasování: 35-1-3 
Usnesení 14-8: AS ČVUT souhlasně projednal Scénář ubytování na kolejích 
ČVUT pro AR 2021/2022 včetně jeho příloh, s doplněním následující dodatečné 
změny do odd. E) Obecné informace, odst. 23 dokumentu „Všeobecné ubytovací 
podmínky SÚZ ČVUT 2020- 2021“: "Pokud si ubytovaný na koleji nebo žadatel 
o ubytování na koleji požádá o ubytování za kolejné v období letních prázdnin a 
dodá SÚZ kopii rozhodnutí o přijetí na českou VŠ na další akademický rok, bude 
mu účtováno za ubytování kolejné. Pokud dodá rozhodnutí o přijetí na českou VŠ 
před začátkem letních prázdnin nejpozději v den začátku letních prázdnin, bude 
mu účtováno kolejné po celé období letních prázdnin. Pokud si požádá a dodá 
rozhodnutí o přijetí na českou VŠ v průběhu letních prázdnin, bude mu účtováno 
kolejné ode dne dodání rozhodnutí o přijetí na českou VŠ. Žadatel o toto 
ubytování dodává rozhodnutí o přijetí na českou VŠ na oddělení pro ubytování 
(e-mailem), ubytovaný dodává rozhodnutí o přijetí na českou VŠ 
hospodářce/hospodáři na své koleji (e-mailem nebo osobně)." 
Usnesení bylo přijato. 

10.	Projednání	akreditace	studijního	programu	Nauka	o	materiálech,	diagnostika	a	
spolehlivost	konstrukcí	ve	stavebnictví	

Hlasování: 35-1-3 
Usnesení 14-9: AS ČVUT souhlasně projednal záměr akreditace celoškolského 
doktorského studijního programu Nauka o materiálech, diagnostika a spolehlivost 
konstrukcí ve stavebnictví. 
Usnesení bylo přijato.	

11.	Nominace	zástupců	AS	ČVUT	do	komisí	výběrových	řízení	na	ředitele	UCEEB	a	
na	ředitele	SÚZ	

Hlasování: 23-6-9 
Usnesení 14-10: AS ČVUT bude hlasovat o svém zástupci do komise vypsaného 
výběrového řízení na ředitele UCEEB tajně. 
Usnesení bylo přijato.	

Tajné hlasování:  
1. kolo: počty kladných hlasů: doc. Hrdlička 7, prof. Tywoniak 19, prof. 
Wald 9; zdrželo se 4 
2. kolo: počty kladných hlasů: prof. Tywoniak 24, prof. Wald 12; zdrželo se 2 
 



Usnesení 14-11: AS ČVUT nominuje do komise vypsaného výběrového řízení na 
ředitele UCEEB prof. Ing. Jana Tywoniaka, CSc.  
Usnesení bylo přijato.	

12.	Schválení	Jednacího	řádu	Vědecké	rady	FS	

Hlasování: 35-0-0 
Usnesení 14-12: AS ČVUT schvaluje Jednací řád Vědecké rady FS. 
Usnesení bylo přijato.	

13.	Informace	související	se	změnami	v	emailových	konferencích	AS	ČVUT	

Hlasování: 30-0-3 
Usnesení 14-13: AS ČVUT podporuje zavedení procesu změnového řízení v 
oblasti IT na ČVUT, který umožní transparentním způsobem rozhodovat o 
zásadnějších změnách v oblasti IT služeb na ČVUT a povede na osobní 
odpovědnost za schválení změn a jejich implementaci. AS ČVUT žádá rektora, 
aby zásadnější změny v oblasti IT služeb na ČVUT byly vždy naplánovány, 
otestovány a diskutovány s uživateli dostatečně dlouho dopředu. AS ČVUT žádá 
rektora o předložení zprávy o provedených opatřeních na zasedání AS ČVUT 
konaném v červnu 2021. 
Usnesení bylo přijato.	

 
 
 
V Praze dne 24. 2. 2021 doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. 
        předseda AS ČVUT 
 
 


