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Zápis z 1. mimořádného zasedání Akademického senátu ČVUT  

konaného dne 1. 7. 2015 
  

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

Jiří, CSc. (F1); Mára Michal (F1); doc. Ing. Bauma Václav, CSc. (F2); Prof. Ing. Hrdlička 

František, CSc. (F2); Ing. Volech Jiří (F2); Prof. Ing. Haasz Vladimír, CSc. (F3); MUDr. Ing. Kříha 

Vítězslav, Ph.D. (F3); RNDr. Olšák Petr (F3); Bc. Bakovský Pavel (F3); Ing. Brumovský Martin (F6); 

Ing. Mgr. Feit Jan (F6); Ing. Bc. Kočárková Dagmar, PhD. (F6); Ing. Doktor Tomáš (F6); 

Ing. arch. Hlaváček Dalibor, Ph.D. (F5); doc. Ing. arch. Kohout Michal (F5); Ing. arch. Matějovská 

Dana (F5); Ing. arch. Janíková Barbora (F5); Doc. Ing. Kálal Milan, CSc. (F4); Doc. Ing. Richter 

Ivan, Dr. (F4); Ing. Průša Petr, Ph.D. (F4); Ing. Jex Michal (F4); Mgr. Hon Zdeněk, Ph.D. (F7); Ing. Kašpar 

Jan (F7); Mgr. Vymětalová Veronika (F7); Mgr. Böhm Pavel (F8); Pokorný Tomáš (F7); Ing. Halaška 

Ivan (F7); doc. Ing. Janoušek Jan, Ph.D. (F8); Ing. Muzikář Zdeněk, CSc. (F8); Bc. Jeřábek Stanislav (F8); 

Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ); Bc. Sezemská Lucie (MÚVS) 

Omluveni: PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS) 

Neomluveni: Prof. Ing. Šika Zbyněk, Ph.D. (F2);  Ing. Punčochář Jan (F2); Ing. Žáčeková Eva (F3); 

Bc. Vaniš Miroslav (F6); Bc. Váně Josef (F5); Bc. Löw Oskar (F4); Ing. Andres 

Pavel, Ph.D., Ing. PAED.IGIP (MÚVS) 

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

Igor, CSc.; Ing. Josef Svoboda, Ph.D.; Jirků Jonáš; prof. Ing. Tvrdík Pavel, CSc. 

 

Program: 

1. Schválení programu 1. mimořádného zasedání AS ČVUT. 

2. Schválení rozpočtu ČVUT v roce 2015. 

3. Informační strategie ČVUT 2015+. Vize a cíle 

4. Různé 
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1. Schválení programu 16. zasedání AS ČVUT 

 

Usnesení m1-01: Akademický senát ČVUT schvaluje program 1. mimořádného zasedání 

AS ČVUT. 

Počet osob s hlasovacím právem: 30 

Hlasování: 29:0:1. Usnesení bylo přijato. 

 

2. Schválení rozpočtu ČVUT v roce 2015 

Konvalinka: Chtěl bych informovat Akademický senát ČVUT, že jsme splnili všechny podmínky 

stanovené na posledním řádném zasedání. Záporný zůstatek FRIMu byl doplněn informací 

o dorovnání z prodeje nemovitostí. Do rozpočtu bylo začleněno 15 mil. Kč na úhradu 

nadfinancovaných studentů a bude rozděleno na fakulty. O podobě rozpočtu ČIIRK jsme jednali 

s děkany. Formou hlasování jsme se dohodli, že částka 12 mil. Kč bude ponížena o vícenáklady 

ČIIRKu z roku 2014, tedy o 2 mil. 677 tis. Kč. Kolegium rektora se sešlo 26. 6. 2015 a jednalo 

o rozpočtu ČVUT v Praze pro rok 2015. Přítomni byli děkanka Kohoutková a děkani Valášek, 

Ripka, Jex, Lábus, Svítek, Rosina a Tvrdík a rektor Konvalinka. Na základě hlasování bylo 

poměrem hlasů 7:2 rozhodnuto takto: Zůstatek finančních prostředků ČIIRK z roku 2014 zůstane 

pro součást ČVUT ČIIRK zachován. Z této částky bude uhrazeno navýšené čerpání ČIIRK v roce 

2014 o 2 mil. 677 tis. Kč. Rektor předloží Akademickému senátu ČVUT rozpočet ČVUT pro rok 

2015, ve kterém bude pro ČIIRK pro rok 2015 uvedena částka 13 mil. Kč, která bude rozdělena 

takto: 6,5 mil. Kč k 1. 7. 2015, 3 mil. 250 tis. Kč k 15. 9. 2015 a 3  mil. 250 tis. Kč k 15. 12. 2015 

po předložení zprávy o hospodaření součásti ČVUT ČIIRK.  

Byl tam ještě návrh na podrobnější specifikování toho, za jakých podmínek budou uvolněny i další 

částky. A sice - Podmínkou uvolnění dalších dvou částek je předložení podrobné průběžné zprávy 

o hospodaření součásti ČVUT ČIIRK, obsahující informace o úvazcích, vyplacení mzdových 

prostředků a provozních nákladů. Ta však nebyla většinově přijata. 

S Hospodářskou komisí jsme dohodli, že bychom na zářijovém zasedání předložili zprávu o stavu 

ČIIRK, jak projekt probíhá, kolik je tam pracovníků, jaký objem finančních prostředků byl použit 

a jaký je výhled do budoucna.  

Hospodářská komise  - Bittnar: Hospodářská komise jednohlasně doporučuje schválit rozpočet 

ČVUT pro rok 2015. 

Haasz: HK ještě požadovala jednu věc, kterou pan rektor nezmínil. Jedná se o jakousi zprávu 

o hospodaření jednotlivých nefakultních součástí, které nemají akademické senáty a podrobnější 

rozpočty těchto součástí. Dostali jsme je v nejrůznější kvalitě, přesto si myslím, že u většiny z nich 

jsme mohli dojít k tomu, jakým způsobem se čerpají prostředky. Za to děkuji. Dovolil jsem si 

navrhnout doprovodné usnesení, aby příště nedocházelo k podobným situacím.  
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Bakovský: Na co bylo těch 7 mil. Kč, o které se rozpočet snížil? 

Konvalinka: Bylo to na všechno – na administrativní tým, na projektový tým a na vědecký tým 

ČIIRK. Celkový rozpočet jsme po dohodě s děkany snížili. 

Bakovský: Nebylo by logičtější nechat těch 20 mil. Kč a na konci by hold měli nižší ten fond? 

Protože takhle mi to připadá, jako by se řeklo nějaké číslo. 

Konvalinka: Takto proběhlo jednání s děkany a sedm z nich se na tomto shodlo.  

Haasz: Tím, že tam je fond provozních prostředků, tak není problém případné potřeby dočerpat. 

Když bude potřeba 7 mil. Kč, mohou je čerpat.  

Bakovský: Pokud na začátku věděli, že 7 mil. Kč budou potřebovat, tak proč to tak nenechat. 

Konvalinka: Ředitel ČIIRK chtěl 20 mil. Kč. Nerozhodoval o tom, zdali se sníží či nesníží tato 

částka. 

Olšák: Bylo řečeno, že 7 hlasovalo pro a 2 proti. Ti dva byli pro formu rozpočtu, která byly 

předkládána na minulém zasedání, nebo chtěli ještě radikálnější změny? 

Konvalinka: Řekl bych, že chtěli ještě radikálnější změny. Jedna z nich byla 0 Kč pro ČIIRK. 

Bakovský: Kolik úvazků je na ČIIRKu? 

Konvalinka: Myslím, že to bylo ve zprávě, kterou pan profesor Mařík předkládal minule a bylo tam 

uvedeno 14,85 přepočtených úvazků k 31. prosinci 2014. Kolik je tam v současné době, to nevím.  

 

Usnesení m1-02: Akademický senát ČVUT schvaluje rozpočet ČVUT na rok 2015. 

Počet osob s hlasovacím právem: 34 

Hlasování: 33:0:1. Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení m1-02a: Vzhledem k tomu, že AS ČVUT de facto zastupuje akademické senáty 

nefakultních součástí, žádá AS vedení ČVUT, aby nejpozději do 1 měsíce po schválení rozpisu 

příspěvku a dotace předkládalo Akademickému senátu ČVUT zprávu o hospodaření nefakultních 

součástí v předchozím roce a podrobný návrh rozpočtu, a to ve struktuře, kterou připraví 

Hospodářská komise AS nejpozději do 31. 10. 2015. 

Počet osob s hlasovacím právem: 34 

Hlasování: 31:0:3. Usnesení bylo přijato. 

 

3. Informační strategie ČVUT 2015+, Vize a cíle 

Halaška: Komise pro informační strategii doporučuje schválit dokument. 

Demel: Já bych tento dokument neschvaloval, vzal bych jej na vědomí. Říkal jsem to na posledním 

zasedání senátu i na komisi. 

Konvalinka: Má to úplně jinou sílu, když senát vyjadřuje souhlas a když něco schválí. Když by 

senát měl nějaký problém s jakoukoliv formulací, tak ať vznese požadavky a připomínky a my je 

zapracujeme. Když by senát tento dokument schválil, mělo by to pro nás úplně jiný účinek, 

protože se pak bude prosazovat s tím, že ji senát schválil.   

Bittnar: Má to dva kroky – strategie a implementace. Když jsme se bavili o financích například 

pro VIC, snažili jsme se o optimalizaci a jsme připraveni pomoci s vlastní implementací.  

Halaška: Kolegium rektora strategii schválilo.  

Olšák: Dokument stále má formální nedostatky. Převládá tam firemní pohled a přitom realita 

na univerzitách je jiná. Proto mi tam třeba schází taková věc, jako je komunikace s uživateli. 

Když jsem se zeptal, zdali bude dokument zveřejněn akademické obci, tak mi bylo řečeno, že ne. 

Že se jedná o rozhodnutí managementu a uživatelé nás v tuto chvíli nezajímají. Bude se zveřejňovat 

na webových stránkách? Na stránkách 23 až 29 je uvedeno, co se bude dělat. Nicméně není uvedeno 

v jakém pořadí. Jestli my, kteří děláme centrální služby, je děláme dobře, nebo jestli si vyžádáme 

nejprve peníze, abychom dokázali, že to děláme dobře. Není jasně stanoven stupeň centralizace. 

Očekával jsem, že procesně bude tato stránka více rozebrána. S ohledem na to, že je strategie 

napsána docela volně, tak s ní stále mám problém. 

Janoušek: Sice nejsme firma. Nicméně z hlediska servisních služeb se ale musíme chovat 

jako firma.  

Čermák: Strategie byla zpracovávána jinak než se běžně děje ve firmách a mělo to na tu práci dobrý 

vliv. Uživatelé do pozadí zatlačeni nejsou. Ve strategii je několik bodů zaměřených na to, aby 

uživatelé mohli dávat náměty ve změnovém řízení, aby služby byly měřené a útvar podle nich byl 

hodnocen. Nejdříve musí být služby, které fungují, a poté se může postupovat dál ohledně 
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centralizace služeb. V návaznosti na tento dokument se zpracovává strategický plán realizace, který 

bude obsahovat harmonogram. 

Demel: To, co je v dokumentu obsaženo, je sjednocený výčet přání 200 respondentů a celkem to 

má asi 92 položek. To, co bude škola dělat nebo strategii v tom zatím nevidím.  

Bittnar: Není dáno, že nemůže dojít k nějakým změnám. Je třeba dát tomu šanci a implementace 

ukáže. Část strategie se může implementovat snadno a část hůř. Do detailů bych to neprobíral.  

Čermák: Se strategií se pracuje. I připomínka ohledně absolventů, kterou vznesl pan doktor Olšák 

na minulém zasedání, je již přijata a budeme o ní diskutovat na vedení. Možná se přidají i další 

požadavky či nápady. Senát by se podle mého měl vyjádřit, respektive schvalovat strategii, a ne se 

stavět mimo tuto problematiku. 

Kříha: Projdete-li si zápisy z komisí, tak Akademický senát ČVUT nestojí mimo tu strategii. 

Intenzivně na ni s vedením pracuje. 

Olšák: V tuto chvíli se již připravuje dokument, ve kterém je uvedeno, co se bude dělat dřív a co 

později. Skoro bych byl pro to zatím vzít na vědomí. 

 

Usnesení m1-03a: Akademický senát ČVUT bere na vědomí Informační strategii ČVUT 2015+ 

Vize a cíle. 

Počet osob s hlasovacím právem: 32 

Hlasování: 4:16:12. Usnesení nebylo přijato. 

 

Usnesení m1-03: Akademický senát ČVUT vyjadřuje souhlas s Informační strategii ČVUT 2015+ 

Vize a cíle. 

Počet osob s hlasovacím právem: 32 

Hlasování: 24:1:7. Usnesení bylo přijato. 

 

Halaška: Na Inforeku v komisi KIS je umístěna excelovská tabulka pro hodnocení priorit. Kdo má 

zájem, může se zapojit do hlasování. 
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4. Různé:  

a. Informace rektora  

Konvalinka: Chtěl bych vás informovat o tom, že jsem se s panem kvestorem Gazdou domluvil na 

ukončení jeho působení ve funkci kvestora k dnešnímu dni. Od zítřka jsem kvestorem jmenoval 

pana Ing. Pátka. Ten bude funkci zastávat do doby, než bude vypsáno a zrealizováno výběrové řízení 

na nového kvestora. Pan inženýr má zkušenosti ze státní správy. Chtěl bych poděkovat panu 

kvestorovi Gazdovi za práci, kterou pro ČVUT udělal. Požádal jsem ho, aby se stal poradcem 

rektora ve věcech strategie a ekonomiky.  

Kříha: Rovněž bych chtěl poděkovat za dlouholetou spolupráci s akademickým senátem. 

Gazda: Děkuji za vlídná slova. Samozřejmě, že někdy věci nejsou tak jednoduché, jak bychom si 

představovali. Nicméně i já bych chtěl poděkovat za spolupráci a přeji vám do konce vašeho 

funkčního období dobré nervy a pevný úsudek. 

Kříha: Jak je to s výběrovým řízením? 

Konvalinka: Výběrová řízení nebudeme vypisovat přes prázdniny. Komisi bychom mohli 

schvalovat na zasedání v září. 

Bakovský: Chtěl jsem se zeptat, jaký je důvod odvolání. 

Konvalinka: Důvody si myslím, že nejsou podstatné. Na tomto jsme se s panem kvestorem dohodli 

a nechci to tu rozebírat. O žádných nesrovnalostech v účetnictví rektorátu nevím.  

Haasz: Mohlo by vedení dát na Alfresco podklady pro jednání, abychom na to nezapomněli.  

Kříha: Zanese to tam paní místopředsedkyně, já to zkontroluji a případně doplním. 

b.  Různé 

Olšák: Na HK byl pan profesor Mařík a měl nějaký problém a v souvislosti s tím vyslovil nějaké 

přání ke komisi.  

Bittnar: Záležitost není dost naléhavá. Myslím si, že předsedovi by měla přijít žádost písemně.  

Konvalinka: Já jsem to pochopil tak, že problém byl přenesen na mě a k tomu řešení, abych pozval 

akademické senátory. Vytvořili bychom menší komisi, která by měla za úkol uklidnit napjaté vztahy 

mezi určitými lidmi. 

Kříha: Situace není šťastná. Bylo by dobré ji vyřešit, aby se podobné spory neopakovaly. Je o čem 

přemýšlet.  

 

Zapsala: MUDr. Ing. Vítězslav Kříha 

Ing. Václava Sedlmajerová předseda AS ČVUT 

 


