České vysoké učení technické v Praze
Zasedání Akademického senátu ČVUT
Termín zasedání: 11. zasedání AS ČVUT, 28. 1. 2015

Zápis z 11. jednání Akademického senátu ČVUT
konaného dne 28. 1. 2015
Přítomni: Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1); Ing. Cajthaml Jiří, Ph.D. (F1); Doc. RNDr. Demel
Jiří, CSc. (F1); Funfkirchlerová Tereza (F1); Mára Michal (F1); doc. Ing. Bauma Václav, CSc. (F2);
Prof. Ing. Šika Zbyněk, Ph.D. (F2); Ing. Volech Jiří (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. Martin Brumovský (F6); Ing. Bc. Kočárková Dagmar (F6); Ing. Doktor Tomáš (F6);
Bc. Vaniš Miroslav (F6); Ing. arch. Hlaváček Dalibor, Ph.D. (F5); doc. Ing. arch. Kohout Michal (F5);
Ing. arch. Matějovská Dana (F5); Doc. Ing. Kálal Milan, CSc. (F4); Doc. Ing. Richter Ivan, Dr. (F4);
Ing. Průša Petr, Ph.D. (F4); Ing. Jex Michal (F4); 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); Bc. Hnízdil Jan (F8); Ing. Pavel Andres ,Ph.D., Ing. PAED.IGIP (MÚVS); PhDr. Schmid
Jaroslav, CSc. (ÚTVS); Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ); Lázňovský Ladislav (MÚVS); Bc. Sezemská
Lucie (MÚVS)

Omluveni: Mgr. Hon Zdeněk, Ph.D. (F7); Ing. Mgr. Jan Feit (F6)
Neomluveni: Prof. Ing. Hrdlička František, CSc. (F2); Bc. Kyselka Hugo (F2); Ing. arch. Janíková
Barbora (F5); Bc. Josef Váně (F5); Bc. Löw Oskar (F4); Lucie Peržel´ová (F7); Denisa Grzegorzová (F7)

Hosté: Prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc.; Mgr. Gazda Jan, Ph.D.; Příhoda Jaromír; RNDr. Čermák
Igor, CSc.; Kolísko; Jirků Jonáš; Ripka Pavel

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu 11. zasedání AS ČVUT
Schválení zápisů z 10. zasedání AS ČVUT
Schválení podmínek přijímacího řízení na KÚ
Volba předsedy a místopředsedů AS ČVUT
Delegace člena a zástupce do komise pro VZ rekonstrukce kolejí
Různé:
a. Informace rektora (rektor)
b. Kontakt na členy AS ČVUT
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České vysoké učení technické v Praze
Zasedání Akademického senátu ČVUT
Termín zasedání: 11. zasedání AS ČVUT, 28. 1. 2015

1. Schválení programu 11. zasedání AS ČVUT
Usnesení 11-01: Akademický senát ČVUT schvaluje program 11. zasedání AS ČVUT.
Počet osob s hlasovacím právem: 35
Hlasování: 35:0:0. Usnesení bylo přijato.

2. Schválení zápisu z 10. zasedání AS ČVUT
Usnesení 11-02: Akademický senát ČVUT schvaluje zápis z 10. zasedání.
Počet osob s hlasovacím právem: 35
Hlasování: 31:0:4. Usnesení bylo přijato.

3. Schválení podmínek přijímacího řízení na KÚ
Kolísko: Chtěl bych představit doktorský studijní program Kloknerova ústavu. Děkuji tímto panu
prorektoru Petráčkovi, panu prorektoru Jettmarovi a panu předsedovi.
Legislativní komise – Olšák: Legislativní komise doporučuje ke schválení.
Pedagogická komise – Cajthaml: Pedagogická komise doporučuje ke schválení.
KRAV – Demel: Komise KRAV doporučuje podmínky přijímacího řízení schválit. Proběhla
diskuze nad verzí v anglickém jazyce. Nicméně program není v anglickém jazyce akreditován, tedy
to není třeba. Doporučujeme k zamyšlení doplnění studijních programů na ČVUT o anglickou verzi.

Usnesení 11-03: Akademický senát ČVUT schvaluje podmínky přijímacího řízení do doktorského
programu Stavební inženýrství na KÚ ČVUT.
Počet osob s hlasovacím právem: 35
Hlasování: 35:0:0. Usnesení bylo přijato.
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Zasedání Akademického senátu ČVUT
Termín zasedání: 11. zasedání AS ČVUT, 28. 1. 2015
4. Volba předsedy a místopředsedů AS ČVUT
Kříha: Nejprve je třeba jmenovat volební komisi. Prosím tedy o návrhy na členy volební komise.

Usnesení: Akademický senát ČVUT schvaluje volební komisi ve složení: Petr Olšák, Zdeněk
Bittnar, Ivan Halaška, Matouš Pokorný.
Počet osob s hlasovacím právem: 35
Hlasování: 35:0:0. Usnesení bylo přijato.

Kříha: Předávám slovo volební komisi.
Olšák: Navrhuji nejprve volit předsedu a poté místopředsedy. Prosím tedy o návrhy na předsedu
AS ČVUT.
Kašpar: Navrhuji Vítězslava Kříhu.
Kříha: S návrhem souhlasím.
Olšák: Je nějaký další návrh?
Halaška: Navrhuji Jana Janouška.
Janoušek: S návrhem souhlasím.
Olšák: Další návrhy již nejsou. Prosím kandidáty o krátké představení.
Kříha: Jedna z výzev, která se nás týká, je integrace pražských vysokých škol. Doufám, že po roce
fungování na pozici předsedy, se mi podařilo odstranit většinu nedostatků.
Janoušek: V případě, že bych byl zvolený, pokoušel bych se o strukturované akční vedení
a o maximální informovanost senátu.
Halaška: Vítku, ty jsi v uplynulém období na tu funkci neměl čas. Projevovalo se to i tím, že se
někdy před zasedáním senátu nesešlo předsednictvo.
Kříha: Nedá se říct, že bych si na funkci předsedy neudělal čas. Předsednictvo se nesešlo tuším
dvakrát a jednou z toho ani nebylo o čem jednat. Věci, které byly problematické, jsem delegoval
jinam.
Kálal: V případě, že budete zvolen, budete opět pořádat výjezdní zasedání?
Kříha: Ano, předběžně je plánované na červen.
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Usnesení 11-04: Akademický senát ČVUT zvolil předsedou AS ČVUT MUDr. Ing. Vítězslava
Kříhu, Ph.D.
Počet osob s hlasovacím právem: 36
Hlasování: 27:6:3. Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Akademický senát ČVUT zvolil předsedou AS ČVUT doc. Ing. Janouška Jana, Ph.D.
Počet osob s hlasovacím právem: 36
Hlasování: 8:13:15. Usnesení nebylo přijato.

Kříha: Děkuji za svěřenou důvěru a projevenou kritiku. Obojí je pro mě cenné.
Konvalinka: Gratuluji novému předsedovi.

Olšák: Prosím o návrhy na místopředsedu za akademické pracovníky.
Kříha: Navrhuji Veroniku Vymětalovou.
Vymětalová: Souhlasím.
Olšák: Nejsou další návrhy. Prosím o návrhy na místopředsedu za studenty.
Mára: Navrhuji Michala Jexe.
Jex: Souhlasím.
Olšák: Návrh na dalšího kandidáta není. Prosím kandidáty, aby se představili. Následovat bude
diskuze.
Vymětalová: Ráda bych pokračovala v tom, aby senát fungoval správně.
Jex: Rád bych dohlédl na to, aby studenti nadcházejícími změnami nebyli negativně ovlivněni.
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Usnesení 11-04a: Akademický senát ČVUT zvolil místopředsedou AS ČVUT za akademické
pracovníky Mgr. Veroniku Vymětalovou.
Počet osob s hlasovacím právem: 36
Hlasování: 27:6:3. Usnesení bylo přijato.

Usnesení 11-04b: Akademický senát ČVUT zvolil místopředsedou AS ČVUT za studenty
Mgr. Ing. Michala Jexe.
Počet osob s hlasovacím právem: 36
Hlasování: 32:1:3. Usnesení bylo přijato.

5. Delegace člena a zástupce do komise pro VZ rekonstrukce kolejí
Kříha: Jedná se o zakázku zateplení a rekonstrukce střešního pláště bloku 11 a 12 koleje Strahov.
Příhoda: Dostal jsem výjimku od pana rektora s tím, že výběrové řízení může provést Správa
účelových zařízení za podmínky, že bude delegován člen a náhradník za OVIČ a člen a náhradník
za AS ČVUT.
Kříha: Prosím o návrhy.
Halaška: Navrhuji předsedu KSÚZ.
Jeřábek: Děkuji, ale myslím si, že by toho bylo moc. Byl bych rád, kdyby se zapojil i někdo jiný.
Rád budu komunikovat a spolupracovat. Kandidaturu nepřijímám.
Haasz: Navrhuji prof. Bittnara.
Bittnar: Nepřijímám. Navrhuji doc. Kohouta.

Usnesení 11-05: Akademický senát ČVUT do komise pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce a
zateplení střešního pláště bloků 11 a 12 kolejí Strahov“ deleguje doc. Ing. arch. Michala Kohouta
jako člena a Ing. arch. Dalibora Hlaváčka, Ph.D. jako náhradníka.
Počet osob s hlasovacím právem: 36
Hlasování: 34:0:2. Usnesení bylo přijato.
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6. Různé:
a. Informace rektora
Konvalinka: Chtěl bych informovat o přípravě rozpočtu. Podle ukazatelů A a K se ČVUT posunulo
a získáváme víc financí. Byly vypuštěny parametry zahraniční projekty a nezaměstnanost
absolventů. Současně se navýšil procentuální podíl vůči ukazateli A. Parametr A: 24 %,
ukazatel K: 76 %. V součtu jsme získali o 50 mil. více než v minulém roce.
Bittnar: Spousta publikací nám vypadla z toho důvodu, že u nich chybí popis v angličtině.
Konvalinka: Diskuze o metodice rozdělování finančních prostředků. Vytvořil jsem pracovní
skupinu složenou z 5 děkanů, 2 tajemníků, předsedy hospodářské komise, předsedy senátu.
Nepodařilo se nám domluvit na jednotlivých parametrech. Řešily se změny v řádech procent.
Rozpustil jsem tedy pracovní skupinu. Vedení ČVUT navrhne rozdělení Akademickému
senátu ČVUT. Předložíme návrh metodiky tak, abychom jej mohli projednat s děkany a řediteli
součástí a poskytneme je akademickému senátu.
Diskutovali jsme spolupráci fakult ve vědě a pedagogice. Příkaz rektora by na únorovém zasedání
šel k projednání AS ČVUT.
Studijní a zkušební řád pro bakalářské a magisterské a pro doktorské studium – v nejbližší době
budou dokumenty vystaveny pro potřeby senátu. Chtěl bych o studijním a zkušebním řádu hlasovat
na únorovém zasedání.
Informace o připravovaných projektech OPVVV. Probíhala diskuze o prostředcích pro Prahu.
Budeme moci čerpat ze strukturálních fondů v součtu 16 – 18 mld. Kč podle kurzu eura. Jedna část
bude pro pražské veřejné instituce: 5,75 mld. Kč. Druhá část bude zdůvodněna tím, že Praha je
spádová oblast i pro mimopražské studenty (70 % studentů má bydliště mimo Prahu a Středočeský
kraj). Ministerstvo deklaruje, že výše prostředků bude v takové výši, kdy my budeme kofinancovat
projekty 5 %.
5. ledna jsme spolu s prorektorem Nožičkou představili projekty nad 50 mil. eur. První je projekt
Centra pokročilých technologií (revitalizace halových laboratoří za strojní a elektrotechnickou
fakultou). Druhý projekt je Rozvoj lidských zdrojů. Hodnocení dopadlo na úrovni 90 bodů ze 100
u Centra pokročilých technologií. U druhého projektu nás patrně budou tlačit, aby to byl projekt
pod 50 mil. eur. Pro ČVUT by to neměla být taková ztráta prostředků. Bylo představeno 8 velkých
projektů a my jsme z toho měli projekty dva.
Vítězné náměstí a koupě pozemků od VŠCHT: Domluvili jsme se na kupní ceně ve výši 375 mil.
Kč. ČVUT uvolní prostory Zikova 4 – Rektorát ČVUT a 3 katedry FEL. Do roku 2020 bychom
uvolnili prostory VICu. Kloknerův ústav bychom ponechali na místě. Diskutujeme širší spolupráci
ČVUT a VŠCHT.
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Spolupráce s městskou částí Praha 6: Setkal jsem se s nově zvoleným starostou a domluvili jsme se,
že připravíme tým, který bude mít na starosti úpravu dejvického kampusu.
Bylo vypsáno výběrové řízení na ředitele MÚVS. Přihlásili se 4 kandidáti – 1 žena a 3 muži. Příští
týden bude zasedání výběrové komise, která navrhne nejlepšího uchazeče.
Připravujeme výběrové řízení na ředitele ÚTEF. Připravujeme jej tak, abychom ho mohli vyhlásit
v půlce února.
Halaška: Zaregistroval jsem, že ČVUT dostalo pokutu 400 tis. Kč za vypsané veřejné zakázky.
Konvalinka: Jedná se o veřejné zakázky ředitele Zmrzlíka. SÚZ již pokutu zaplatil a o částku se
budeme soudit s bývalým ředitelem Zmrzlíkem. Jedná se o částku 300 tis. Kč.
Cajthaml: Posunuly se někam úvahy o zřízení základní školy při ČVUT.
Konvalinka: Stál bych o vybudování základní školy. Máme prostory pro první třídu, ale potřebujeme
prostory pro další dva ročníky. Můžeme otevřít od 1. září, ale musíme do jednoho roku najít prostory
pro další třídy. Intenzivně se snažím najít prostory.
Jeřábek: Jaký problém našlo vedení na Organizačním řádu SÚZu.
Konvalinka: Nejsou v něm změny, se kterými bychom nesouhlasili, ale nemohli jsme jej projednat.
Schmidt: Chtěl bych poděkovat vedení SÚZu a vedení ČVUT za podporu při výstavbě nových
prostor pro ÚTVS.
Konvalinka: Děkuji. V rámci výstavby ČIIRKu jsme přislíbili kompenzaci ÚTVS. Pan ředitel SÚZu
velkoryse nabídl Strahov. Je to investice v řádu 15 mil. Kč.
Jex: Doslechl jsem se, že byla podepsána smlouva s mobilním operátorem, tak bych se chtěl zeptat,
kdo bude moci využívat služeb operátora.
Konvalinka: V prvním kole bude nabídnuto akademickým pracovníkům a doktorandům, kteří mají
pracovní poměr. Případně rodinným příslušníkům. V druhé fázi i studentům ČVUT.
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b. Kontakt na členy AS ČVUT
Olšák: V minulosti byly na webu ČVUT odkazy na jednotlivé senátory prostřednictvím
USERMAPu. To teď není možné.
Čermák: V souvislosti s ochrannou osobních údajů je třeba dát souhlas s použitím údajů
pro konkrétní věc. Nabízím tedy formulář, který by umožnil zobrazení daných informací. Nicméně
pro ČVUT bych si představoval jiné řešení než USERMAP. Například i rozšíření o oblast zájmu
senátora.
Kříha: Jedna věc je fotografie. Akutnější jsou kontakty a členství v komisích. Pověřím
Mgr. Vymětalovou o zajištění.

Příští jednání se koná dne 25. 2. 2015.

MUDr. Ing. Vítězslav Kříha
předseda AS ČVUT

Zapsala:
Ing. Václava Sedlmajerová
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