
Zápis z 23. zasedání akademického senátu ČVUT
konaného 27. 2. 2013

Přítomní: Ing. Bc. Andres Pavel, Ph.D. (MÚVS), Ing. Babánková Jaroslava (F5), Bc. Benešová Nela (F7),
prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1), doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1), Ing. Mgr. Feit Jan (F6), prof.
Ing. Fiala Pavel, CSc. (F4), prof. Ing. Haasz Vladimír, CSc. (F3), Ing. Halaška Ivan (F8), Ing. arch. Hainc
Jaromír (F5), Bc. Ota Hajzler (FD), Ing. Hanuš Vít (F1), Mgr. Hon Zdeněk (F7), doc. Ing. Chadzitaskos
Goce, CSc. (F4), doc. Ing. Janoušek Jan, Ph.D. (F8), Ing. Jex Michal (F4), Kaňka Jakub (MÚVS), Ing.
Kašpar Jan (F7), Ing. Bc. Kočárková Dagmar, Ph.D. (F6), prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc. (F1), Ing.
Kostelecká Michaela (KÚ), Bc. Kouřim Tomáš (F4), prof. Ing. arch. Lábus Ladislav (F5), Ing. Máca Petr
(F2), Ing. Petr Mareček (F3), prof. Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2), RNDr. Olšák Petr (F3), Perželová Lucie (F7),
doc. Dr. Ing. Richter Ivan (F4), Ing. Roháčová Barbora (F2), Bc. Sedlmajerová Václava (F7), PhDr. Schmid
Jaroslav, CSc. (ÚTVS), Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ), Bc. Turek Tomáš (F2), prof. Ing. Valášek Michael,
DrSc. (F2), Ing. Vítek Karel, CSc. (F2), Mgr. Vymětalová Veronika (F7), Ing. EurIng. Zahradnický Tomáš,
Ph.D. (F8).
Omluveni z jednání:. Ing. Brumovský Martin (F6), Bc. Jirků Jakub (F8), MUDr. Ing. Kříha Vítězslav,
Ph.D. (F3), Ing. Parák Jakub (F3), Oldřich Sládek (F5), Bc. Sysala Tomáš (F6), Václavík Jan (F8).
Hosté: prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. (J. M. rektor), Mgr. Jan Gazda, Ph.D (kvestor), prof. Ing. Jiří Bíla,
DrSc. (prorektor), doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. (prorektor), prof. Ing. Petr Moos, CSc. (prorektor), prof.
Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Dr. h. c. (ředitel MÚVS), Ing. Milan Příhoda (ředitel SÚZ), Ing. Marek Kalika,
Ph.D. (ředitel VIC), prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. (děkan FEL), prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. (FEL), prof.
Ing. Václav Hlaváč, CSc. (FEL), Jirků, doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc. (MÚVS), Knotek, Ing.
Boris Šraut, CSc. (R), doc. Ing. Zdeněk Vospěl, CSc. (R).

Schválený program zasedání:
1. Schválení programu 23. zasedání AS ČVUT
2. Kontrola a schválení zápisu z 22. zasedání AS ČVUT
3. Schválení Změny Statutu ČVUT FA
4. Schválení Změny VJ řádu AS FA
5. Projednání Žádosti o prodloužení akreditace BSP MÚVS
6. Projednání příkazu rektora Poplatky spojené se studiem
7. Projednání příkazu rektora Úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony
8. Hodnocení IRP 2012
9. Analýza hospodaření SÚZ

10. Projednání Scénáře ubytování na kolejích ČVUT v Praze pro akademický rok 2013/2014
11. Projednání smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene.
12. Různé

a) Informace o přípravě Rozpisu příspěvku a dotací a oddělení prostředků na mimonormativní fi-
nancování ČVUT v Praze pro rok 2013

b) Informace o přípravě Novely zákona o vysokých školách

1. Schválení programu 23. zasedání AS ČVUT

1/0:421)Program dle pozvánky byl doplněn o body „10. Projednání scénáře ubytování“ a „11. Projednání
smluv o smlouvách budoucích“. Schválení Volebního a jednacího řádu AS FIT odloženo na
další jednání, protože jej neprojednala legislativní komise.
Začne se body 8 a 9, protože po třetí hodině budou muset odejít rektor a pror. Moos.
Hlasování: 34-0-0

2. Kontrola a schválení zápisu z 22. zasedání AS ČVUT

2/1:22Jen formální připomínky. Zapracovány do zápisu.
Hlasování: 32-0-2

1) Zvukový záznam je rozdělený do mnoha cca 10minutových očíslovaných úseků. Odkaz na čas v záznamu je tedy ve
formátu „číslo úseku/čas v úseku“
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http://math.feld.cvut.cz/olsak/senat/23pozvanka.pdf
http://www.cvut.cz/cs/ao/as/funkcni-obdobi-2011-2013/resolveuid/137cf36e1d9bcc01d146e58fd2fccd87
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8. Hodnocení IRP 2012
2/1:50

3/4:59

Moos: Představil Závěrečnou zprávu za IRP 2012.1) Fiala: Uvedl informace ze schůzky hospo-
dářské komise z minulého týdne (zápis↓). Hospodářská komise vyhodnotila zprávu IRP 2012
jako bez problémů. Konvalinka: Hospodářská komise sepsala asi 10 projektů, žádá se o je-
jich zařazení do veřejného hodnocení. Moos: je to jinak. IRP je jeden projekt hodnocen v rámci
výroční zprávy (v květnu). Podrobněji v komisích. Janoušek: Chybí podrobnosti, např. u pro-
jektů VIC. Kalika: Neví, že to je povinnost, ale není problém doplnit. Bittnar: Má zkušenosti
s projekty, vždy řešitel musí vyplnit. Oceňuje čitelnost předložené struktury. Vítek: Jsou tam
nevyplněné tabulky. Šraut (odbor rozvoje): Je to na řešitelích. Zmiňuje metodiku. Moos: Me-
todika je interní na ČVUT. Jiné školy a MŠMT se tím možná inspirují. Finance byly rozděleny
podle projektů na fakulty. Konvalinka: Za pilíře a jejich části jsou odpovědní uvedení pro-
rektoři, měli by si projít materiály podrobně a garantovat. Haasz: Navrhuje vrátit zprávu
k dopracování, nedoplněné tabulky. Bittnar: Je třeba u měkkých projektů doplnění důsledně
žádat. Olšák: Nepřehledný diagram na str. 12. Konvalinka: Na webu je diagram přehledný a
klikací. Valášek: Je tu pokrok. Otázka co do budoucna. Téma pro KRAV. Chadzitaskos: Chce
příklady, kde se procesní analýza využije. Nesrozumitelná předposlední věta na konci zprávy.
Moos: ČVUT má zpracovaný řetězec kompetencí a odpovědností, není pyramidální ale procesní.
Příklad: proces veřejných zakázek. Záruka dohledatelnosti. Moos: IRP běží první rok. V roce
2013 tabulky asi zkrátíme. K procesům: Plánuje se pilotní projekt na malé (FD, FIT) a velké
(FEL) fakultě – odzkoušet likvidaci faktur, evidence dovolených a služebních cest. Šraut: Poža-
davek na doplnění by neměl být u všech 122 projektů. Jen u stěžejních. Bittnar: Není nutné
se vracet k věcem minulým, ale otázka, co bude ve zprávě 2013. Sledujme dva stěžejní údaje:
co řešitel měl udělat a co nakonec zrealizoval. Vítek: Nedoplněnou tabulku má jen několik
projektů, ať si to doplní.

Usnesení: AS ČVUT projednal hodnotící zprávu IRP za rok 2012 a žádá rektora o její doplnění
v oblasti plnění kontrolovatelných výstupů a její předložení AS ČVUT v termínu do 22. 3. 2013.
Hlasování: 34-0-2

7/1:48Bittnar, Janoušek, Moos, Vítek: Diskuse o formě (timesheets).

9. Analýza hospodaření SÚZ
7/5:25Konvalinka: Z analýzy od Ernst & Young↓ plyne celá řada šokujících zjištění. AS upozor-

ňoval dlouho na některé tyto věci. Zabývaly se tím komise hospodářské a komise pro SÚZ.
Fiala: shrnuje závěr hospodářské komise, viz zápis↓. Jsou tam požadavky a) až f). Haasz: Ko-
mise neměla v době schůzky ředitelský projekt pana Příhody↓. Řadu požadavků komise vedení
může vyřešit převzetím z té zprávy. Kouřim: Shrnuje závěry komise pro SÚZ, viz zápis↓. Je
tam celá řada doporučení pro ředitele SÚZ. Komise se usnesla, že za chyby v hospodaření SÚZ
je v konečném důsledku zodpovědný rektor jako jediný nadřízený ředitele SÚZ. Měl by z toho
proto vyvodit závažné osobní důsledky. Havlíček: Akceptuje vesměs požadavky hospodářské
komise. Vedení nesouhlasí se závěry analýzy, že by se mělo zdražit studentské stravování.
Otázka míry směrování prostředků na interní a externí audity, interní je poddimenzován. Je
mu jasné, že má osobní zodpovědnost. Shrnuje vývoj kolem SÚZ od roku 2006 a zmiňuje
výsledky některých interních auditů (2006, 2008, 2011, 2012). Bylo zjištěno zpočátku ob-
jektivní zlepšení. Zpočátku netušil, že problémy jsou tak hluboké. Připouští, že to byla jeho
chyba. Uvádí, že vyšetřování (trestní oznámení na neznámého pachatele) i po roce zdaleka není
uzavřeno (cituje zprávu vyšetřovatele). Janoušek: Věděl jste, že byly spáchány trestné činy?
Havlíček: Ne, porušení zákona o VŘ je pouze správní delikt, pokud není prokázán úmysl. Ze
správního deliktu plyne pro ČVUT pokuta. Kouřim: Četl interní audity, zdá se mu, že interní
audity pozbývají význam, přiklání se k externím auditům. Pane rektore, je to Vaše chyba.
Např. snížení osobního ohodnocení ředitele jako reakce na audit 2011 je nedostatečná. Bez
tlaku ze strany senátu by tu ředitel Zmrzlík stále byl. Havlíček: Interní audit není forenzní
audit. Připomíná zodpovědnost rektora, senát má kontrolní funkci. Vospěl: Pracovních sil pro

1) Odkazy směřují vesměs do Inforeku. Veřejné dokumenty jsou přístupné všem členům akademické obce ČVUT (po
přihlášení do Inforeku), interní dokumenty (označené symbolem ↓) jsou přístupné jen členům senátu.
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https://inforek.cvut.cz/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1ef4923f-c34f-4c35-9ba7-4eb70776c98a/Z%c3%a1v%c4%9bre%c4%8dn%c3%a1%20zpr%c3%a1va%20za%20IRP%202012%20%c4%8cVUT_V01.docx
https://inforek.cvut.cz/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/eed3a5fe-b812-4074-b9b7-0931be54ad6a/Zapis_HK_13-02-21.doc
https://inforek.cvut.cz/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8d871db4-d16c-4499-ad7f-879ff6c0a1d8/Analyza%20hospodareni%20SUZ%20CVUT_finalni%20zprava.pdf.zip
https://inforek.cvut.cz/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/eed3a5fe-b812-4074-b9b7-0931be54ad6a/Zapis_HK_13-02-21.doc
https://inforek.cvut.cz/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/69f226fc-19a1-411b-baff-f657e8de0b11/V%c5%98_%c5%98EDITELSK%c3%9d%20PROJEKT_S%c3%9aZ_Jarom%c3%adr%20P%c5%99%c3%adhoda_AS%20CVUT_130130.pptx
https://inforek.cvut.cz/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ede1018c-72d4-4dc4-9b74-5b8555f84256/zapis_ksuz_200213.docx
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interní audity je málo. Nezabývali se stravováním. Interní audity mají ve většině ostatních
věcí se zprávou E&Y shodu. Když neprokáže trestný čin, nemůže to do auditu napsat, riziko
pomluvy. Zásadní je, že nefunguje řídicí a kontrolní systém SÚZu. Vymětalová: Otázka zpří-
stupnění interních auditů pro senátory. Havlíček: Ano, jen pro senátory. Kouřim: Jsou jen
v tištěné podobě. Máca: Studenti na problémy opakovaně a dlouhodobě upozorňovali. Senát
požadoval externí audit (trvalo půl roku) jen proto, že jste nebral v úvahu výsledek inter-
ního auditu. Vítek: Nemá smysl pořád platit audity, mělo by to fungovat tak, že vedení do
hospodaření součástí průběžně vidí. Kouřim: Závažné osobní důsledky vyvozené rektorem?
Havlíček: Své chyby uznávám, ale udělal jsem většinu toho, co jsem udělat měl. Kouřim: V ko-
misi jsme se shodli, že osobním důsledkem by například mohlo být, kdybyste se vzdal svého
platu do konce funkčního období. Bittnar: To není na pořadu dne. Chyba byla v systému.
Co uděláme, aby se to v budoucnu neopakovalo? Janoušek: Je velmi zklamaný. Sice FIT
vděčí panu rektorovi za vznik, ale není to jednoduché. Haasz: Pět bodů hosp. komise je to, co
chceme do budoucna. Vítek: Je třeba změnit kompetence vedoucích pracovníků, audity na
to nestačí. Havlíček: Nechci reagovat ukvapeně. Mám jen plat stanovený ministrem. Zveřej-
nil jsem jej na základě dopisu bc. Michálka. Zadarmo rok pracovat nebudu. Odpovědnost za
škody vnímám. Gazda: Reflexe do minulosti je potřeba, ale. Jaký další krok udělat? Máme
nového ředitele, je podáno trestní oznámení. Postavení rektora a senátu je dramaticky odlišné,
senát jako kolektivní těleso neponese zodpovědnost. Konzultující právník např. nedohledal nic
podstatného ze zápisů AS, nenašel tam usnesení, které by kritizovalo SÚZ. Pak je těžké před
soudem argumentovat. Máca: Válka mezi ředitelem OVIČ a ředitelem SÚZ. Dalším problé-
mem je VIC. Netvrdí, že tam je něco špatně, ale měli bychom se na to zaměřit. Haasz: Važte
slova, senáty nemají ani právní, ani hospodářskou zodpovědnost kromě zodpovednosti vůči
voličům. Bittnar: Senát se někdy chová nelogicky. Demel: Bylo by dobře, aby naše zápisy
byly podrobnější. Z mého pohledu interní audit selhal. Konvalinka: Ať na každém zasedání
je stanoven člověk zodpovědný za zápis. Bittnar: Škola má na zapisovatele. Chce-li někdo,
aby jeho výrok byl v zápise, ať si o to řekne. Havlíček: Má poslední tři minuty, pak bude
muset odejít. Vystoupil s následující prohlášením:

X. Informace o ČIIRK.

14/5:45Havlíček: MŠMT získalo dopis od E-komise, že lze použít VaVpI i v Praze pro financování mi-
mopražských aktivit (ČVUT má 70 % absolventů s trvalým bydlištěm mimo Prahu). Prostředky
nutno vyčerpat do konce roku 2015. Akci má připraveno ČVUT, nicméně MŠMT vyhlásí VŘ.
Zbývají peníze v rozsahu 1 až 3 mld. Kč (záleží na kurzovém vztahu). Požádal jsem prof.
Maříka, aby urychlil práce na dokumentaci ČIIRKu s tím, aby to bylo na dubnovém zase-
dání z předstihem 14 dnů. Ripka: Když se jedná o ČIIRKU, pan rektor vždy někam odjíždí.
Proběhlo jednání děkanů FSv, FS, FEL a pror. Pavlík. Je to osa 4, prostředky pro výuku na
vysokých školách. Možnost připravit i další projekty do soutěže: revitalizace KN, rekonstrukce
halových laboratoří, není třeba územní povolení. Výsledek jednání je nulový, vedení ČVUT bo-
hužel nepodpoří přípravu na něco jiného než Technickou menzu. Hlaváč: Získat peníze stálo
úsilí, MŠMT si myslí, že by to mělo jít do ČIIRKu. Jak k těm penězům děkan Ripka přispěl?
Nožička: Je třeba uchopit příležitost. Projekt ČIIRK je připraven, je tam záruka, že nebudou
problémy s udržitelností. Bittnar: I v budoucí sedmiletce bude Praha mimo evropské peníze.
Je to nyní pro nás jediná příležitost ty peníze uchopit. Z venku vnímají jen ČVUT jako celek.
Mařík: Ministerstvo nás prosí, abychom peníze uchopili, je to příležitost. Opravit barák není
to, čím by se MŠMT mohlo v Bruselu pochlubit. Máme budovat komplex srovnatelný s CEITEC.
Koncepce ČIIRKu bude mnohem otevřenější ke všem fakultám ČVUT. Konvalinka: Zařadíme
toto na příští zasedání.

16/2:53Návrat k bodu „Analýza hospodaření“

Diskuse k jednotlivým bodům usnesení, které vychází ze zápisu z hospodářské komise↓.

Usnesení: AS ČVUT projednal „Analýzu hospodaření SÚZ“, kterou vypracovala společnost
Ernst & Young a žádá rektora o:
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https://inforek.cvut.cz/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/eed3a5fe-b812-4074-b9b7-0931be54ad6a/Zapis_HK_13-02-21.doc
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• zpracování základní koncepce provozu a rozvoje SÚZ ČVUT, a to jak v krátkodobém hori-
zontu, tak v následujících letech a její předložení AS ČVUT v termínu do 10. 4. 2013
(hlasování: 33-0-1)

• zpracování koncepce pravidelné kontroly hospodaření SÚZ ČVUT (včetně externích auditů)
a její předložení AS ČVUT v termínu do 10. 4. 2013
(hlasování: 31-0-3)

• vyčlenění prostředků na pravidelné externí audity hospodaření SÚZ ČVUT
(hlasování: 27-1-6)

• předložení přehledu opatření, které vedení ČVUT přijalo v souvislosti se závěry „Analýzy
hospodaření SÚZ“ a jeho předložení AS ČVUT v termínu do 13. 3. 2013
(hlasování: 34-0-0)

• zadání zakázky na zpracování analýzy, týkající se zadávání a realizace stavebních zakázek
Odboru výstavby a investiční činnosti RČVUT za období let 2011 a 2012
(hlasování: 24-1-8)

• předkládání detailních rozborů hospodaření těch součástí ČVUT, které nemají vlastní AS,
v souvislosti se schvalováním Výroční zprávy o hospodaření ČVUT
(hlasování: 30-0-4).

3. Schválení Změny Statutu ČVUT FA
4. Schválení Změny VJ řádu AS FA

20/4:18Olšák: Na FA chtějí z vnitřních předpisů odstranit větu: „Volby do AS FA se provádějí tak,
aby nový AS FA byl řádně ustaven alespoň půl roku před koncem funkčního období děkana“.
Tuto větu mají ve dvou předpisech, proto máme dva body na programu. Analogická věta byla
v předchozím roce odstraněna ze Statutu ČVUT, takže nic nebrání tomu udělat to na fakul-
tách. Leg. komise byla obeslána dopisem, nikdo neprojevil zájem se kvůli této jednoduché
věci sejít. Těsně před zasedáním senátu se ale věci začaly komplikovat: ukázalo se, že na
FA chtějí modifikovat Volební a jednací řád, který je neplatný, protože nebyl schválen sená-
tem ČVUT. Starší platná verze tu větu neobsahuje, takže zásah není nutný. Žádal jsem tedy
o rozdělení změnového dokumentu na dva: jeden pro Statut FA a druhý pro Volební a jed-
nací řád (ten druhý by pak byl irelevantní). Bylo to bohužel podáno na jednom dokumentu
dohromady. Při dodání opravené verze se ale ukázalo, že ve Statutu FA je ještě klausule o 30
dnech pro studenty-senátory, kteří chtějí pokračovat v navazujícím studiu. Ta je v rozporu
s odpovídajícím ustanovením ve Statutu ČVUT a navíc to neprošlo jednáním na senátu FA.
Takže doporučuji (za sebe, leg.komise se nesešla) se schvalováním této věci zabývat na příš-
tím zasedání po vyjasnění všech nesrovnalostí. Demel: Na webu FA není věta o 30 dnech, je
v tom nepořádek. Olšák: Což tak k tomu přijmout usnesení? Konvalinka: Bude to v zápisu,
souhlasíte s tím, že to takto stačí?

5. Projednání Žádosti o prodloužení akreditace BSP MÚVS

21/0:52Kučera: Jde o bakalářský program Ekonomika a management. Hlásí se cca 1000, přijímáme
zhruba 200 studentů ročně, je to vysoce výběrový program. Při přípravě žádosti↓ jsme ji
aktualizovali, přidali jsme kombinovanou formu. Zpřísnili jsme matematiku, zavedli jsme ji
do přijímacích zkoušek. Kostelecká: Ped. komise se sešla, doporučuje souhlasně projednat.

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studij-
ního programu MÚVS „Ekonomika a management“.
Hlasování: 30-0-1

6. Projednání příkazu rektora Poplatky spojené se studiem

21/5:13Jettmar: Vysvětlil předložený materiál. Kostelecká: Ped. komise se zabývala oběma příkazy
rektora a doporučuje oba souhlasně projednat. Halaška: Kolik ČVUT tratí, když umožňuje
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studentům druhé zapsání na volitelné předměty? Možná by na to mohl být nějaký poplatek.
Jettmar: Podklady k tomu má, předloží příště.

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal příkaz rektora „Poplatky spojené se studiem“.
Hlasování: 31-0-1

7. Projednání příkazu rektora Úhrady za mimořádné a nadstandardní
administrativní úkony

22/2:40Jettmar: Vysvětlil předložený materiál. Je to stejné jako loni. Loni vypustili na příkaz MŠMT
nostrifikace. Po novele VŠ zákona se tam nostrifikace snad budou moci vrátit.

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal příkaz rektora „Úhrady za mimořádné a nadstan-
dardní administrativní úkony“.
Hlasování: 32-0-0

10. Projednání Scénáře ubytování na kolejích ČVUT v Praze pro akade-
mický rok 2013/2014

22/5:10Příhoda: Seznámil senát stručně s dokumentem. Jen mírné úpravy proti loňsku. Kouřim: Za
komisi pro SÚZ, jen formální opravy dokumentu. Chtěl by vyzdvihnout, že SÚZ garantuje uby-
tování na koleji všem studentům ČVUT bez rozdílu. Využít to v PR. Bittnar: Uložit to někomu,
aby se tato informace rozšířila na ČVUT, neskončilo to jen v zápise. Jettmar: Zařídí. I na webu
přihlášek by se to mohlo objevit. Demel: Formulace „banky se sídlem v české republice“ není
šťastná, např. Mbank má sídlo jinde a tak je to i u jiných bank. Příhoda: Taxativně vyjmenu-
jeme banky.

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Scénář ubytování na kolejích ČVUT v Praze pro aka-
demický rok 2013/2014 po zapracování připomínky.
Hlasování: 32-0-0

11. Projednání smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného bře-
mene.

23/2:10Konvalinka: Dvě smlouvy, jedna se týká pozemku v Praze, druhá v Děčíně. Materiály byly
předloženy včas: smlouva – Praha↓, plánek – Praha↓, smlouva – Děčín↓, plánek – Děčín↓.

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene ve prospěch Pražské plynárenské Distribuce, a.s., spočívající v právu uložení stavby NTL
plynovodu do pozemku parc. č. 2720/7, v katastrálním území Dejvice, obec Praha.
AS ČVUT dále souhlasně projednal Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve
prospěch ČEZ Distribuce, a.s., spočívající v právu umístění zemního kabelového vedení VN do
pozemku parc. č. 2221/6, v katastrálním území Děčín, obec Děčín.
Hlasování: 29-0-3

12. Různé

a) Informace o přípravě Rozpisu příspěvku a dotací a oddělení prostředků
na mimonormativní financování ČVUT v Praze pro rok 2013

23/5:18Konvalinka: Dotaz na termíny. Rozpis na příštím zasedání? Gazda: Ano. Hospodařili jsme
s účetním ziskem 30,5 mil. Kč. Daňová povinnost asi ještě nevznikne, možná příští rok. další
prostředky na fondech. Na účtech stav překročil 1 mld. Kč. Fiala: Dotaz na státní pokladnu.
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Gazda: Nemáme další podrobnosti. Máme založen účet v ČNB. Haasz: Jak se to udělá se
smlouvami s agenturami? Bude třeba všechny smlouvy vyměnit? Gazda: Bude třeba udělat
ke smlouvám dodatky.

b) Informace o přípravě Novely zákona o vysokých školách

24/2:41Ripka: Posílal jsem o tom informaci na senátní list. Je to moderované. Proniklo to? Ne.
Olšák: Typicky přeposílám, ačkoli nejsem moderátor. Minulý týden jsem nebyl, nikdo jiný
asi nepřeposlal. Ripka: Návrh novely se dostává do rozumných rozměrů. Bude splněn úkol,
ale nic se moc zásadního nestane (např. profesury). Pravomoci fakult (v usnesení RVŠ) zacho-
vat, MŠMT zatím s tím nesouhlasí. Dlouhá složitá jednání. Občas šotky. Např. vysoká škola by
mohla založit VVI. Konvalinka: Předsedové AS se sešli minulý týden (19 z 27), zatím nebudou
do jednání s MŠMT sami vstupovat. Požádali o odložení schůzky s Hrudou. Ripka: Paragrafo-
vané znění bude už asi brzo. Olšák: Náš zástupce v RVŠ pošle email, nám to nedojde. Přidejme
ho do skupiny.

c) Připravovaná noc univerzit

25/0:00Konvalinka: Loni to bylo úspěšné. Domluva s UK: letos 26. 3. Chce požádat studentskou část
AS, zda by se toho ujali. Bude to zřejmě na ČVUT. Velmi rád pomůže.

d) Televize

25/1:30Vítek: Televize propaguje VUT Brno (videoklip atd.). Je třeba posílit PR i směrem k televizi.
Konvalinka: Noc univerzit měla velkou popularitu. Byly tam i televize. Ripka: Navštívil jsem
generálního ředitele ČT, je naším absolventem a dostal od nás medaili. Dostal už na pořad
o VUT řadu stížností. Bude-li co propagovat na ČVUT, požádám ho.

e) Žebříček, UCEEB

25/5:05Bittnar: Je nový QS, všechny VŠ v česku poklesly. Je potřeba se na to podívat. Dále k UCEEB:
nejen udržitelnost, ale jde i o uznatelné a neuznatelné náklady. Ačkoli se už staví, akademici
přicházejí s dalšími iniciativami. To má nevýhodu. Vysoutěžili jsme dodavatele, úspory jdou
Kalouskovi, vícenáklady ale na náš vrub. Každá změna musí být pečlivě zdůvodněna. Druhá
věc: Je tendence v UCEEBu změnit OŘ, Rada centra je jako orgán rektora, je snaha to pojmout
jako orgán ředitele UCEEB. Apeluji na senát, aby to neakceptoval. Janoušek: Když se UCEEB
schvaloval, měly být naplánovány fin. prostředky. Bittnar: Tohle školu zatím nic nestálo.
Chadzitaskos: Budou akademici postiženi? Bittnar: Tohle se řeší penězi.

f) Veřejné zakázky

25/7:58Kašpar: Zákon o VZ, od jednoho dodavatele by se prostředky měly slučovat. Každý nákup
např, kanc. techniky na ČVUT. Gazda: Není psáno, že se to má sčítat. Ale zadavatel se musí
vyhnout jednání, které vedou k vyhnutí se limitu stanoveném v zákoně. Tj. záměrně neroz-
dělovat zakázky. Ta interpretace je nepřesná. Kašpar: Je to interpretace MŠMT. Gazda: VŠ
prostředí je specifické, je to popsané na stránkách MŠMT. Byla schůzka tajemníků, všichni
souhlasili s tím, že by na úrovni rektorátu měla vzniknout nějaká skupina, která by zastře-
šovala VZ za celé ČVUT. Byl by to stávající OVIČ. Uvedeme do praxe v roce 2013. Otázka,
zda budou fakulty chtít. Šedá zóna, co je a co není související zakázka. Rozdělení tak, že to
jednotlivé části nepůjdou pod limit, není nic proti ničemu. Je to složité. Kašpar: Očekávali,
že od tohoto kvartálu to už začne na úrovni ČVUT fungovat. Chce garanci. Gazda: Garance
neexistuje, ale uděláme vše, co udělat můžeme. Bittnar: Většina fakult si IT techniku kupuje
z projektů, ty jsou účelové. Konvalinka: Přimlouvá se, aby některé komodity byly soutěženy
centrálně. Bylo by to výrazně jednodušší. Gazda: Výrazně jednodušší asi ne. Jen sebrat data,
aby se dal sestavit centrální pokyn, trvá dlouho. V akademickém prostředí je to dost problém.
ČVUT nakupuje IT za cca 70 mil. Kč. Uvádí problém časových termínů VŘ. Nejmíň 4 měsíce,
a ještě se nesmí nikdo odvolat. Vítek: Jako zákazník z ČVUT nemám např. v alze množstevní
slevu. Gazda: Problém sčítání zakázek. Janoušek: O ztrátě iluzí. Existuje povědomí na ČVUT,
že se na rektorát nemůžeme spolehnout.
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g) SGS server
29/4:40Hainc: Byl výpadek serveru na SGS, někteří se cítí znevýhodněni. Nemělo by se to opakovat.1)

Zapsal: Petr Olšák Ověřil: prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
předseda AS ČVUT

1) Pár minut po oficiálním ukončení zasedání senátu ředitel Kalika uvedl, že si to telefonicky ověřoval a že server SGS
pracoval bez výpadku.
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