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Zápis ze 4. jednání akademického senátu ČVUT  

konaného dne 26. 3. 2014 
  

Přítomni: Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1); Ing. Cajthaml Jiří, Ph.D. (F1); Doc. RNDr. Demel Jiří, 

CSc. (F1); Funfkirchlerová Tereza (F1); doc. Ing. Bauma Václav, CSc. (F2); Prof. Ing. Šika Zbyněk, 

Ph.D. (F2); Prof. Ing. Haasz Vladimír, CSc. (F3); MUDr. Ing. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3); RNDr. Olšák 

Petr (F3); Ing. Pokorný Matouš (F3); Ing. Žáčeková Eva (F3); Ing. Mgr. Jan Feit (F4); Ing. Bc. 

Kočárková Dagmar (F4); Ing. Doktor Tomáš (F4); Petr Rákos (F4); Ing. arch. Hlaváček Dalibor, Ph.D. 

(F5); Ing. arch. Kohout Michal (F5); Ing. arch. Matějovská Dana (F5); Ing. arch. Janíková Barbora (F5); 

Bc. Josef Váně (F5); Doc. Ing. Kálal Milan, CSc. (F6); Doc. Ing. Richter Ivan, Dr. (F6); Ing. Petr Průša, 

Ph.D. (F6); Ing. Jex Michal (F6); Ing. Novák Radek (F6); Ing. Kašpar Jan (F7); Mgr. Vymětalová 

Veronika (F7); Ing. Halaška Ivan (F8); doc. Ing. Janoušek Jan, Ph.D. (F8); Ing. Muzikář Zdeněk, CSc. 

(F8); Bc. Jeřábek Stanislav (F8); Mikšů Vojtěch (F8); Ing. Andres Pavel, Ph.D., Ing. PAED.IGIP 

(MÚVS); Lázňovský Ladislav (MÚVS); PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS); Ing. Šimůnek Ivo, CSc. 

(KÚ);  

Omluveni: Peržeľová Lucie (F7); Grzegorzová Denisa (F7); Ing. Brumovský Martin (F4); Mgr. Hon 

Zdeněk, Ph.D. (F7) 

Neomluveni: Mára Michal (F1); Prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (F2); Bc. Kysilka Hugo (F2); Ing. 

Volech Jiří (F2); Studihrad Lukáš  

Hosté: Prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc.; Mgr. Gazda Jan, Ph.D.; Příhoda Jaromír; RNDr. Čermák 

Igor, CSc.; Prof. Ing. Nožička Jiří, CSc.; Ing. Svoboda Josef, Ph.D.; Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.; 

Prof. Ing. Valášek Michael, DrSc., Ing. Zácha Petr, Ph.D.; Jonáš Jirků;  

Program: 

1. Schválení programu 4. zasedání AS ČVUT 

2. Schválení Přílohy č. 2 Metodiky rozpisu příspěvku a dotací a oddělení prostředků 

na mimonormativní financování ČVUT v Praze pro rok 2014 (kvorum 3/4). 

3. Schválení Rozpisu příspěvku a dotací a oddělení prostředků na mimonormativní financování 

ČVUT v Praze pro rok 2014 (kvorum 3/4). 

4. Prezentace projektu Dejvice Center (od 15:00).  

5. Schválení Výroční zprávy o činnosti ČVUT v Praze pro rok 2013 (kvorum 2/3). 

6. Schválení návrhu na jmenování člena VR MÚVS (kvorum 2/3).  

7. Projednání Hodnocení IRP 2013 (kvorum 2/3).  

8. Různé:  

a. Informace rektora (projekt CIIRC, jmenování ředitele CIIRC, Etická komise).  
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1. Schválení programu 4. zasedání AS ČVUT 

 Usnesení: Akademický senát ČVUT schvaluje program 4. zasedání AS ČVUT. 

Počet osob s hlasovacím právem: 32 

Hlasování: 31:0:1. Usnesení bylo přijato. 

 

2. Schválení Přílohy č. 2 Metodiky rozpisu příspěvku a dotací a oddělení prostředků 

na mimonormativní financování ČVUT v Praze pro rok 2014 

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.: Proběhla diskuze s děkany nad metodikou mimonormativního 

financování. Třetina studentů přijímaných do prvních ročníků ukončí studium, ale jsou dále 

financováni. Existuje rezerva mezi faktickými náklady na pedagogické zajištění studia a reálným 

přínosem financí z těchto prostředků. Nefinancovaní studenti se budou financovat tak, že 50% se 

rozdělí mezi fakulty a součásti. Na zbylých nefinancovaných studentech se budou podílet všechny 

fakulty a součásti na základě dvou parametrů: překročení směrných čísel jednotlivými 

fakultami (25 %), prostupnost studentů (25 %). Děkani jednotlivých fakult souhlasili s návrhem 

přílohy, nesouhlasilo akorát vedení Fakulty informačních technologií (kvůli přiděleným směrným 

číslům, ne kvůli metodice samotné). 

Mgr. Jan Gazda, Ph.D.: Na základě jednání hospodářské komise byly poskytnuty senátu poklady 

z jejího jednání včetně algoritmu vzniku mimonormativního financování. Na základě jednání byla 

sestavena výsledná tabulka, která byla senátorům zaslána. 

Hospodářská komise – Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc.: Hospodářská komise žádala o vysvětlení 

metodiky, bylo učiněno. Doporučuje postup navržený rektorem a projednaný kolegiem rektora. 

Vytvořit písemnou formu. Informovat fakulty, aby podle této strategie mohly přijímat studenty 

do dalšího akademického roku. 

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.: Se stavem pro akademický rok 2014/2015 se již nedá nic dělat, 

protože podmínky přijímacích řízení již byly vyhlášeny. S děkany jsme se na principech strategie 

víceméně domluvili. Směrná čísla budou určena podle následujícího klíče: 10 % rektorská rezerva, 

50 % historie za posledních 5 let, 25 % kvalita, zbylá procenta budou posuzována podle 

parametru, který se teprve bude projednávat s děkany. Důraz nebude kladen na splnění směrných 

čísel. Povinně bude zavedena přijímací zkouška. Výhled do budoucna: přijímací zkouška bude 

po částech, či úplně stejná pro celé ČVUT. 

Ladislav Lázňovský: Co je nefinancovaný student? 

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.: Univerzita má stanoven počet studentů, které může přijmout do 

jednotlivých kategorií. Tato čísla se dělí mezi fakulty. Někteří studenti studium ukončí – sleduje 

se propadovost. Studenti nad číslo propadovosti jsou nefinancovaní. Dlouhodobé sledování 

úspěšnosti studentů. 
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doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.: Chtěl bych shrnout stanovisko Fakulty informačních technologií. 

Fakulta preferuje jinou variantu. FIT nabral více studentů a v současné době má nejvíce přihlášek. 

Zároveň jsou nastavené tvrdé podmínky přijímacího řízení. Minulým vedením ČVUT bylo FITu 

doporučeno, ať nabere co nejvíce studentů. FIT by na to s novou strategií doplatil. Se změnou sice 

souhlasím, ale FIT by touto změnou doplatil na rozhodnutí bývalého vedení. 

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.: Chtěl bych upřesnit pojem nefinancovaných studentů. 

Ministerstvo školství rozhoduje, kolik studentů bude financovat, limity byly dříve stanovovány až 

po přijímacích řízeních. Univerzita si může přijmout, kolik studentů chce. Vnitřní rozdělení si 

určuje univerzita sama.  

Není pravda, že vedení nutilo přijmout fakulty více studentů. Vedení stanovilo všem fakultám 

počty financovaných studentů podle algoritmu, se kterým nebylo spokojeno. Nerespektoval 

přijímání studentů fakultám, které přijímají kvalitnější studenty. 

Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc.: Větší část peněz nepřichází z počtu studentů. Proto bychom měli 

přijímat více kvalitní studenty, kteří přinesou finance na vědu a výzkum. 

RNDr. Petr Olšák: Jaké je stanovisko FITu k dlouhodobému záměru? Uvažovalo se do budoucího 

jednání o vyrovnání případných ztrát? 

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.:  Děkan FITu, stejně jako ostatní děkané, souhlasí s metodikou. 

Stejný problém bude mít univerzita i příští akademický rok. Větší váha by byla kladena 

na odpovědnost jednotlivých fakult. Záležet bude na propadovosti a počtu nefinancováných 

studentů. V současném systému je to s vahou 50%. Další akademický rok bude vyšší.  

Počet nefinancovaných studentů uvedený v tabulce vyjadřuje solidaritu fakult. Je to závazek 

děkana, že přispěje do celkového balíku peněz částkou, která odpovídá tomuto poštu studentů. 

Název tabulky bude opraven, aby bylo jasné, že se nejedná o skutečný počet nefinancovaných 

studentů. Nechtěli jsme opravovat dokument těsně před zasedáním.  

 

Usnesení: Akademický senát ČVUT schvaluje přílohu č. 2 Metodiky rozpisu příspěvku a dotací 

a oddělení prostředků na mimonormativní financování ČVUT v Praze pro rok 2014. 

Počet osob s hlasovacím právem: 35 

Hlasování: 29:4:2. Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení: Akademický senát ČVUT žádá vedení ČVUT, aby na červnovém zasedání předložilo 

aktualizovanou verzi přílohy č. 2 Metodiky rozpisu příspěvku a dotací a oddělení prostředků 

na mimonormativní financování ČVUT v Praze pro rok 2015 a aby předložilo strategii v oblasti 

přijímání studentů. 

Počet osob s hlasovacím právem: 35 

Hlasování: 35:0:0. Usnesení bylo přijato. 

 

3. Schválení Rozpisu příspěvku a dotací a oddělení prostředků na mimonormativní 

financování ČVUT v Praze pro rok 2014 

Mgr. Jan Gazda, Ph.D.: Rozpis příspěvků bych vypracován v souladu s metodikou schválenou 

AS ČVUT. Navazuje na schválení přílohy č. 2. V rozpisu je začleněno zvýšení mandatorních 

výdajů pro VIC o 716 tis. Kč. Omylem došlo k chybě a dvě položky pro VIC se sečetly v jednu – 

zmíněných 716 tis. Kč. Ve skutečnosti jde na ORACLE o 408 tis. Kč a na rozvrhy 308 tis. Kč. 

Hospodářská komise – Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc.: Doporučuje AS ČVUT vyslovit souhlas 

pro navýšení mandatorních výdajů VICu a žádá vedení o analýzu mandatorních výdajů VICu. 

Doporučuje AS ČVUT vyslovit souhlas s předkládaným materiálem - Rozpisu příspěvku a dotací 

a oddělení prostředků na mimonormativní financování ČVUT v Praze pro rok 2014. 

Komise pro informační systémy: Od pana kvestora si komise vyžádala podrobnější rozpis. Vedení 

VICu předložilo poklady, které jsou uloženy v ISu. Závěr komise nebyl jednoznačný. Doporučila 

navýšit pouze o částku na ORACLE (408 tis. Kč). 

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.: Na zasedání KISu jsem byl, navrhuji schválit mandatorní výdaje 

VICu a provést analýzu. 

RNDr. Petr Olšák: Hospodářská komise dle mě nevydala stanovisko k navýšení mandatorních 

výdajů VICu. Stanoviskem HK bylo, že by se problematikou měla zabývat KIS. 

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.: Chtěl bych požádat AS ČVUT, aby dala současnému vedení čas 

na důkladnou analýzu informačního systému. Situací se intenzivně zabývá prorektor Čermák. Dle 

předběžných odhadů by se výdaje na IS daly snížit, ale analýza ještě není hotova. Pracujeme se 

současnou metodikou. 

Mgr. Jan Gazda, Ph.D.: Metodika pro další roky bude pravděpodobně jiná. 

Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.: Dovolil bych si navrhnout škrtnutí licence ORACLE. Měl by se 

stanovit termín – před předložením metodiky pro rok 2015. 

doc. Ing. Jiří Demel, CSc.: Těch 700 tis. se tam objevuje víckrát, je tam i navýšení platby za 

ORACLE.  Mandatorní výdaje odsouhlasené již mandatorními výdaji zůstanou a záleží na VICu 

jestli to z jiných prostředků nebo budou zahrnuty. IRP projekt na rozvrhy – vyplynula povinnost 

platit každý rok 300 tis. podpory. Tato podpora nebyla při schvalování prezentována. 
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Usnesení: Akademický senát ČVUT souhlasí s účelovým navýšením mandatorních výdajů 

pro VIC (licence ORACLE) a tím, že žádá vedení o analýzu mandatorních výdajů VIC a prověření 

účelnosti financování všech komponent IS z celoškolských výdajů před předložením metodiky 

pro rok 2015. 

Počet osob s hlasovacím právem: 34 

Hlasování: 32:0:2. Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: Akademický senát ČVUT schvaluje rozpis příspěvku a dotací a oddělení prostředků 

na mimonormativní financování ČVUT v Praze pro rok 2014. 

Počet osob s hlasovacím právem: 34 

Hlasování: 32:0:2. Usnesení bylo přijato. 

 

4. Prezentace projektu Dejvice Center 

Mimořádný bod zasedání AS ČVUT. 

Projekt Dejvice Center prezentuje Sekyra Group (developerská společnost), která projekt 

připravuje již deset let. Projekt Dejvice Center má mít komerční část (nákupní centrum), 

kancelářskou část a minicampus pro potřeby ČVUT.  

Sekyra Group – NTK, SKANSKA, Nestlé. Člen asociace PPP (pro podporu projektů partnerství 

soukromého a veřejného sektoru).  

Během průběhu projektu došlo k několika změnám v zákonech. Zároveň se měnila vedení 

univerzit ČVUT a VŠCHT, které se na projektu podíleli. Vedení VŠCHT změnilo názor, protože 

nepotřebovalo další prostory pro rozvoj univerzity. Vznikly dva návrh na odkoupení pozemku. 

Klepiére – pravděpodobný budoucí vlastník. Klasický bankovní fond. Nejsilnějším akcionářem je 

Simon Property. Operuje ve 13 zemích Evropy. V ČR má Klepiér tři objekty – Nový Smíchov, 

Novodvorská plaza (obojí Praha), Plaza centers (Plzeň). Na společné podloži vyroste obchodní 

centrum a nad ním kancelářské prostory společně s akademickými prostory pro ČVUT. 

Celý pozemek dnes patří VŠCHT, které je ochotno za jistých podmínek převést pozemky 

na ČVUT. 

 

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.: Jednání s VŠCHT nebudou jednoduchá a je nutné je vést 

v předstihu. Zatím nedošlo k jednání o velikosti plochy prostor pro ČVUT či o konkrétním 

architektonickém návrhu. 
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Otázka: Jak to bude s vlastnictvím pozemku? 

Sekyra Group: Současný plán se zatím drží původní Rámcové smlouvy. Je to věc budoucí 

diskuze. Developerská společnost preferuje částečné spoluvlastnictví pozemků a budovu 

v nadzemních podlažích. Dalším řešení je vlastní budova. Důležité je dojít k obchodní shodě. 

Otázka: Prodloužení technické ulice. 

Sekyra Group: Počítáme s tím, že pro projekt musíme pozemky získat. 

Otázka: Kolik se předpokládá parkovacích míst? 

Sekyra Group: Současné úvahy vedou ke 2 tis. parkovacích míst. Otázka budoucí diskuze. 

Změnila se významně infrastruktura městské části, což vedlo ke změně původního plánu na nižší 

počet parkovacích míst. V Praze 6 je evidentní nedostatek parkovacích míst. 

Otázka: Očekává se, že ČVUT bude moci mluvit, kdo bude vlastnit ty prostory? 

Sekyra Group: Současný stav směřuje k tomu, že vlastníkem bude Klepiére. 

Otázka: Díval jsem se na současné vlastníky Klepiére a figuruje tam Paribbas, které hrozí vysoká 

pokuta. A další vlastníci nejsou také stabilní.  

Klepiére: Kdo dnes nemá problémy? Ranking možná u vlastníků klesá, nicméně je to daná 

změnou orientace – některých prostor se vzdali a přeorientovali se. 

Sekyra Group: To big to fail. V rámci portfolia těchto firem jsou nová obchodní centra to, co jim 

dává růst, a zbavují se starých budov. 

Otázka: Jako reference uvádíte Novodvorskou plazu, která sotva přežívá, a v Plaza centers se zřítil 

strop. Bylo by nemilé, kdyby se totéž stalo nám. 

Klepiére: Novodvorská plaza prosperuje. A v Plaza centers byl problém se zřícením stropem 

způsoben developerskou společností. Bylo to ve chvíli, kdy objekt byl již v našem vlastnictví, 

a jednali jsme o problému právě s developerskou společností na základě smlouvy. 

Sekyra Group: Náš záměr je uzavřít dohodu s ČVUT a byl bych rád, kdybyste podpořili současné 

vedení, které se situací intenzivně zabývá. 

Otázka: To, že na pozemku postavíte prostory pro ČVUT, je dobrá vůle? 

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.: ČVUT odkoupí pozemky od VŠCHT a prodá je Sekyra Group. 

Z prostředků, které tím ČVUT vzniknou, bude postavený komplex pro ČVUT. Řešíme i zákon 

o veřejných zakázkách, tedy ČVUT bude soutěžit firmu, která akademický komplex postaví. 

Otázka: Plánujete udělat studentskou soutěž na tento projekt? 

Sekyra Group: Základní schéma bude dávat Praha. Nepředpokládáme, že budeme dělat 

studentskou architektonickou soutěž. Budeme oslovovat více společností a vybírat z více návrhů. 
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Otázka: Budova ČVUT se bude realizovat zvlášť? 

Sekyra Group: Bude vedena jako samostatná stavební zakázka. Pokud se nepovede, aby soutěž 

vyhrála tatáž firma, která bude stavět pro Sekyra Group, bude potřeba ošetřit spolupráci obou 

stavebních firem a právně situaci ošetřit. 

 

Přesunutí schválení návrhu na jmenování člena VR MÚVS, jelikož Ing. Pavel Andres ,Ph.D., Ing. 

PAED.IGIP musí odejít. 

Usnesení: Akademický senát ČVUT schvaluje změnu programu. 

Počet osob s hlasovacím právem: 33 

Hlasování: 33:0:0. Usnesení bylo přijato. 

 

6. Schválení návrhu na jmenování člena VR MÚVS 

Ing. Pavel Andres, Ph.D., Ing. PAED.IGIP: Předkládám návrh na nového externího člena VR 

MÚVS. Na podzim došlo k situaci, že doc. Linhart odmítl podepsat čestné prohlášení. 

Potřebujeme doplnit VR MÚVS o jednoho člena. Navrhujeme prof. RNDr. Ing. Jana 

Koderu, CSc., který je garantem pro doktorský studijní program. 

 

Usnesení: Akademický senát ČVUT schvaluje volební komisi ve složení: RNDr. Petr Olšák, 

Ing. Michal Jex, Ing. Bc. Kočárková Dagmar. 

Počet osob s hlasovacím právem: 33 

Hlasování: 33:0:0. Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: Akademický senát ČVUT schvaluje návrh na jmenování prof. RNDr. Ing. Jana Koderu, 

CSc. jako člena VR MÚVS. 

Počet osob s hlasovacím právem: 32 

Hlasování: 29:0:3. Usnesení bylo přijato. 
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5. Schválení Výroční zprávy o činnosti ČVUT v Praze pro rok 2013 

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.: Komise pro rozvoj a vědu jednala o výroční zprávě 

před zasedáním AS ČVUT. Ve výroční zprávě bude ještě docházet k úpravám a bude 

projednávána správní radou. Navrhuji odložení tohoto bodu na květnové zasedání. 

Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.: Prosím o jazykovou korekturu a grafické úpravy zprávy 

před schvalováním 

Prof. Ing. Nožička Jiří, CSc.: Zpráva projde jak jazykovou korekturou, tak grafickými úpravami. 

Správní rada nejprve připomínkuje zprávu, poté ji schvaluje AS ČVUT. Správní komise se 

zprávou bude zabývat  

doc. Ing. Jiří Demel, CSc.: Na komisi KRAV se jednalo tak, že AS ČVUT by měl schvalovat 

definitivní verzi. 

RNDr. Petr Olšák: Bylo by dobré dát kontakt na někoho z vedení, komu by senátoři mohli zasílat 

připomínky. 

Prof. Ing. Nožička Jiří, CSc.: Připomínky zasílejte mně. Připomínky zasílejte do 14 dní. Zprávu by 

měla projednávat komise KRAV a Pedagogická komise. 

 

7. Nominace zástupců do komise pro výběrové řízení na stavbu CIIRC 

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.: Bylo vyhlášeno výběrové řízení na stavbu budovy CIIRC. 23. 

června by se měly otevírat obálky a komise by měla stanovit pořadí uchazečů. 7 pozic v komisi je 

stanoveno ze zákona. Chtěl bych poprosit o dva zástupce za AS ČVUT – jeden zaměstnanec 

a jeden student. Při návrzích prosím berte ohled na své zahraniční cesty a bylo by vhodné, 

aby kandidáti měli stavařské vzdělání. 

MUDr. Ing. Kříha Vítězslav, Ph.D. navrhuje Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc., který s návrhem 

souhlasí. Bc. Stanislav Jeřábek navrhuje Terezu Funfkirchlerovou, která s návrhem souhlasí. 

Ing. Pokorný Matouš navrhuje Ing. arch. Barboru Janíkovou, která s kandidaturou souhlasí. Prof. 

Bittnar navrhuje Ing. Ivo Šimůnka, CSc., který s návrhem souhlasí. 

 

Kandidáti zaměstnanci: Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc., Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (náhradník) 

Kandidáti studenti: Tereza Funfkirchlerová, Ing. arch. Janíková Barbora (náhradník) 

 

Hlasování: Budeme hlasovat anblock.  

Počet osob s hlasovacím právem: 31 

Hlasování: 23:4:4. 
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Usnesení: Akademický senát schvaluje: 

Kandidáti zaměstnanci: Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc., Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (náhradník) 

Kandidáti studenti: Tereza Funfkirchlerová, Ing. arch. Janíková Barbora (náhradník) 

členy komise pro výběrové řízení stavby CIIRC. 

Počet osob s hlasovacím právem: 31 

Hlasování: 24:0:7. 

 

8. Projednání Hodnocení IRP 2013 

Prof. Ing. Nožička Jiří, CSc.: Zpráva o hodnocení IRP 2013. Zpráva popisuje objem financí, 

které byly mezi fakulty a součásti rozděleny. Ukazuje také procento plnění. Kritérium ministerstva 

pro plnění je stanoveno na 80%, což splňují všechny projekty. Na komisi se diskutovalo o tom, 

že v projektu není zahrnuta udržitelnost pro další roky. Do budoucna by se mělo zapracovat. 

Komise pro rozvoj a výzkum - Doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.:  Kromě zmíněného dodatku 

o udržitelnosti jsme diskutovali i o bonusech za přeplnění. Komise pro rozvoj a výzkum akceptuje 

zprávu o hodnocení IRP. Senát by měl vzít na vědomí toto souhrnné hodnocení. 

Komise pro informační systémy - Ing. Ivan Halaška: AS ČVUT si vynutil portál, kde jsou 

vystaveny jednotlivé dílčí úkoly. Úkoly za rok 2013 tam nejsou zmíněny, což je krokem zpět. 

Podklady byly zaslány emailem. Rádi bychom se na jednotlivé dílčí úkoly podívali podrobně. 

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.: Myslel jsem si, že se karty plnily. Sám jsem tyto karty 

vyplňoval. Zařídím, aby karty byly vyplněny. Žádám senát, aby sdělil prorektoru Nožičkovi 

požadavky na projekty, které se mají prezentovat a probrat. 

Prof. Ing. Nožička Jiří, CSc.: Ideálně posílejte návrhy do schůzky komise. 

Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. podává návrh na doprovodné usnesení, které by zahrnulo 

informace o udržitelnosti dílčích úkolů. 

 

Usnesení: Akademický senát ČVUT souhlasně projednal závěrečnou zprávu Hodnocení IRP 2013. 

Počet osob s hlasovacím právem: 32 

Hlasování: 30:0:2. Usnesení bylo přijato. 

 



České vysoké učení technické v Praze 

Zasedání Akademického senátu ČVUT 

10 
 

Usnesení: Akademický senát ČVUT žádá vedení ČVUT, aby při přípravě IP byly uvažovány 

i náklady na udržitelnost v následujících letech a u jednotlivých dílčích úkolů byly tyto náklady 

odhadnuty. 

Počet osob s hlasovacím právem: 32 

Hlasování: 31:0:1. Usnesení bylo přijato. 

 

6. Různé:  

a. Informace rektora (projekt CIIRC, jmenování ředitele CIIRC, Etická komise) 

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.: Projekt CIIRC byl doporučen k financování. Ministerstvo 

vyhovělo všem pražským vysokým školám, které žádaly o dataci ze strukturálních fondů. Dotace 

pro vysoké školy byly navýšeny. Vysoké školy mají financovaný min. 1 projekt. Byla podepsána 

smlouva se sdružením Hanzpalka. Smlouva o budoucí smlouvě směnné s Magistrátem hl. m. 

Prahy, která se týká výměny pozemků na Hanzpalce a pozemků Střešovické sauny. Cílem je 

zrušení žaloby na magistrát hl. m. Prahy, čímž by se mělo uvolnit územní rozhodnutí a mohla by 

se začít realizovat výstavba. Končí fungování Billy, které byly nabídnuté náhradní prostory. 

V prostorách kina Orlík bude zřízena expresní prodejna Billy v menším rozsahu.  

Proběhlo výběrové řízení na ředitele CIIRC. Přihlásil se pouze Prof. Mařík. Jmenován ředitelem 

bude tak, že je ho mandát skončí nejdříve po roce 2016, kdy skončí projekt výstavby. Prof. Mařík 

ještě nebyl jmenován, jelikož zde byly velké spory mezi prof. Maříkem, děkanem FELu 

a katedrou kybernetiky na FELu. Problém projednávala Etická komise, které jsem se zúčastnil 

a tohoto jednání se zúčastnil i prof. Mařík. Etická komise se omluvila, že nepřizvala prof. Maříka, 

aby situaci vysvětlil a obhájil se. Prof. Ripka bude o výsledku jednání komise informován. Termín 

jmenování ještě nejde stanovit. V současné době se řeší problémy s vedoucím katedry 

kybernetiky (FEL). 

Etickou komisi opouští pan doc. Dlouhý, jelikož je i členem senátu FS. Na příštím zasedání 

AS ČVUT bude přednesen návrh na doplnění Etické komise. 

Probíhají jednání o změnách v jednacím řádu Etické komise. Etická komise se často zabývá 

problémy, které jsou spíše pracovně-právní a netýkají se Etické komise. Zároveň by Etická komise 

měla pozvat na jednání jedince, kterého se podaný problém týká. Měl by mít možnost se vyjádřit. 

Na květnovém zasedání by se mohl návrh projednat. 

RNDr. Petr Olšák: Jakmile budeme mít materiály týkající se Etické komise, svoláme schůzi 

Legislativní komisi, kde bychom danou problematiku diskutovali. 

MUDr. Ing. Vítězslav Kříha: Jmenováním prof. Maříka bude pan profesor mít 100% úvazek 

na ČIIRKu? 
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Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.: Probíhají diskuze s prof. Ripkou a prof. Maříkem o tom, aby 

prof. Mařík nemusel z fakulty úplně odejít a mohl dál vyučovat. Panu profesoru Maříkovi by měla 

zůstat výuka a na formě financování se bude jednat.  

MUDr. Ing. Vítězslav Kříha: Prof. Mařík je stále členem oborové rady. 

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.: Pracujeme na vypracování smlouvy, kterou bychom chtěli mít 

obecnou, aby byla aplikovatelná i na ostatní případy spolupráce mezi fakultami a součástmi. 

Probíhají diskuze s děkany o podmínkách a principech spolupráce mezi součástmi ČVUT. 

RNDr. Petr Olšák: Důležité je si stanovit, co bychom od Etické komise chtěli a podle toho 

bychom měli sestavit její jednací řád. 

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.: Etická komise by měla být poradním orgánem rektora, který by 

nakonec měl rozhodnout. Případně rozhodnout ve spolupráci s děkany. 

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.: Podporuji myšlenku, že rozhodovat by měl rektor na základě 

výsledku jednání Etické komise. Nelze udělat z jednání Etické komise veřejně přístupný soud. 

b. Informace z Rady vysokých škol 

RNDr. Petr Olšák: Mám informaci z Rady vysokých škol týkající se zákona o vysokých školách. 

Za minulého minstra Fialy byl sepsán seznam připomínek k vysokoškolskému zákonu. Nový 

ministr plánuje tyto poklady opět vytáhnout, aby jednání neprobíhala opět od začátku. Proběhne 

schůzka s třemi vybranými zástupci – předseda LK, předseda Popela a jeden student. Ještě před 

tím se sezve komise RVŠ, kam se dostavím a mohl bych prezentovat názor ČVUT.  

Mám svolat na pátek komisi, abych příští týden mohl jednat na zasedáních RVŠ a prezentovat 

názor za celé ČVUT. Máte zájem svolat schůzi, nebo mám jednat z pozice mandátu, který mám?  

 

Zájem nebyl projeven, schůze se svolávat nebude. 

 

 

Příští jednání se koná dne 28. 5. 2014. 

 

Zapsala: MUDr. Ing. Vítězslav Kříha 

Ing. Václava Sedlmajerová předseda AS ČVUT 

 

        

     


