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Zápis z 21. jednání Akademického senátu ČVUT 

konaného dne 27. 1. 2016 

Přítomni: 
Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1); doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1); Jan Matějka (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); Bc. Michal Švácha (F3); Ing. Martin Brumovský (F6); 

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

Ing. Vaniš Miroslav (F6); Ing. arch. Hlaváček Dalibor, Ph.D. (F5); doc. Ing. arch. Kohout Michal 

(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); 

Mgr. Vymětalová Veronika (F7); Mgr. Böhm Pavel (F7); Ing. Halaška Ivan (F8); doc. Ing. 

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

Hrončok Miroslav (F8); Ing. Pavel Andres, Ph.D., ING.PAED.IGIP (MÚVS); PhDr. Schmid 

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

Omluveni: doc. Ing. Cajthaml Jiří, Ph.D. (F1); Bc. Mára Michal (F1); prof. Ing. Šika Zbyněk, 

Ph.D. (F2); Ing. Punčochář Jan (F2); Bc. Löw Oskar (F4); Ing. arch. Matějovská Dana (F5); Ing. 

Kašpar Jan (F7); Pokorný Tomáš (F7); Novotný Zbyněk (MÚVS) 

Neomluveni: Bc. Josef Váně (F5) 

Hosté: prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc.; Ing. Pelikán Tomáš; RNDr. Čermák Igor, CSc.; prof. 

Ing. Kohoutková Alena, CSc.; prof. Ing. Jex Igor, DrSc.; prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc; doc. Ing. 

Švecová Lenka, Ph.D.; Ing. Kabourková Markéta; Ing. Svoboda Josef, Ph.D.; Mgr. Lukáš Kos; 

Ondřej Hába; Dvořáková Marie; Jonáš Jirků 
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Program: 

1. Schválení programu 21. zasedání AS ČVUT 

2. Představení ředitelky SÚZ ČVUT 

3. Schválení Organizačního řádu Masarykova ústavu vyšších studií 

4. Rozpočet a finanční plán projektu CIIRC ČVUT 

5. Schválení Jednacího řádu Vědecké rady FIT ČVUT 

6. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FEL ČVUT 

7. Volba předsedy AS ČVUT 

8. Volba místopředsedy AS ČVUT – akademického pracovníka 

9. Volba místopředsedy AS ČVUT – studenta 

10. Schválení zápisu z 20. zasedání AS ČVUT 

11. Různé:  

a) Informace rektora 

b) Web AS ČVUT 

c) Zpráva z RVŠ 

d) Hodnocení vědy a výzkumu 

e) Obtěžující pruh na webu ČVUT 

0. Představení nového člena AS 

Byl představen nový akademický senátor za Fakultu elektrotechnickou (FEL), Bc. Michal 

Švácha. 

P. Olšák upozornil na usnesení 02/03, ve kterém senát ustanovuje komise. Noví členové 

by měli vyjádřit své odhodlání být členy některé z komisí a senát by měl vzít na vědomí 

nové složení komisí. 

 

1. Schválení programu 20. zasedání AS ČVUT 

Usnesení: 21-01: Akademický senát ČVUT schvaluje program 21. zasedání AS 

ČVUT. 

Počet osob s hlasovacím právem: 33 

Hlasování: 32:0:1. Usnesení bylo přijato. 

 

2. Představení ředitelky SÚZ ČVUT 

Pan rektor představil Ing. Markétu Kabourkovou, novou ředitelku Správy účelových 

zařízení (SÚZ), která byla jmenována ředitelkou SÚZ k 1. lednu 2016. Výběrovou komisí 

byla doporučena jednomyslně. Paní ředitelka přišla z VUT, kde měla na starost strategii a 

strategické dokumenty univerzity. 

 

3. Schválení Organizačního řádu Masarykova ústavu vyšších studií 

Tento bod uvedla ředitelka MÚVS. Informovala, že byla provedena vnitřní 

restrukturalizace Masarykova ústavu vyšších studií (MÚVS). Katedry byly rozděleny na 

oddělení. Byla zřízena některá nová oddělení (například pro podporu vědy a výzkumu, 
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nebo podpora mobilit). Došlo ke změně kompetencí a pravomocí. Je nutné tyto změny 

potvrdit legislativně. 

Za legislativní komise se vyjádřil P. Olšák. Legislativní komise doporučuje senátu schválit 

změnu Organizačního řádu Masarykova ústavu. 

Usnesení 21-02: Akademický senát ČVUT schvaluje Organizační řád Masarykova 

ústavu vyšších studií. 

Počet osob s hlasovacím právem: 35 

Hlasování: 34:0:1. Usnesení bylo přijato. 

 

4. Rozpočet a finanční plán projektu CIIRC ČVUT 

Pan rektor seznámil AS se záměrem financování projektového týmu z prostředků tzv. 

„Dotace 2009“. Jedná se o částku 6 – 7 mil. Kč. Tento záměr představil již na zasedání HK 

a KRAV a obě komise tento závěr akceptovaly. 

Předseda AS požádal prof. Maříka o informaci týkající se aktuálního stavu financování, 

předpokládaného rozpočtu na r. 2016 a výhledu na další léta pro Český institut informatiky, 

robotiky a kybernetiky (CIIRC). Po přednesení presentace, která je přílohu tohoto zápisu, 

vyzval k dotazům a připomínkám. 

P. Bakovský upozornil na nesrovnalost ve velikosti ploch uvedených v presentaci a 

v rozhodnutí MŠMT. Prof. Mařík přislíbil senátu písemné vyjádření. 

Děkan Jex upozornil, že růst předpokládané institucionální podpory (za RIV body) 

neodpovídá deklarované excelenci pracoviště. Toto tvrzení prof. Mařík neakceptoval. 

J. Demel seznámil AS s tím, že komise KRAV doporučuje vzít zprávu na vědomí. 

Děkan Tvrdík se znovu dotázal na účelovost tzv. „Dotace 2009“. Odpověď: Účelovost byla 

vyjádřena pouze ústně, rektor Havlíček přislíbil ji dodržet. Prof. Mařík navrhl, aby AS 

(pokud se s tím chce dále zabývat) pozval všechny zúčastněné. Ve své reakci prof. Mařík 

mimo jiné již podruhé zmínil, že pokud AS si přeje zastavit projekt, popř. nedůvěřuje jeho 

vedení, vzdá se bez problému postu ředitele. Rektor k tomu dodal, že hodlá sliby svého 

předchůdce dodržet, ale že není též nic snazšího než vrátit dotaci. Stavba se na 20 let 

zakonzervuje a ministryně bude spokojena, že získala 800 mil. Kč do rozpočtu VŠ. 

Na dotaz F. Hrdličky sdělil, že od okamžiku jeho nástupu do funkce se z tzv. „Dotace 

2009“ neuvolnily žádné prostředky, aniž by o tom nevěděl senát. Prostředky, které tam 

jsou, budou použity pro kofinancování výstavby budovy ČVUT-CIIRC, které je ve výši 

168 mil. Kč. Informoval též, jak hodlá zbylou část kofinancování zajistit. 

Z. Bittnar dále zmínil nutnost striktně oddělovat výdaje na projekt stavby budovy od 

výdajů na činnost CIIRC. 

V. Haasz vznesl dotaz na rektora k položce týkající se „plateb za doktorandy“. 

Rektor odpověděl, že pravidla budou součástí metodiky rozpisu příspěvku a dotace, která 

bude předložena v nejbližší době AS. 

Na dotaz P. Olšáka k umístění kateder FEL ujistil, že dohoda s vedoucími příslušných 

kateder bude (i přes problémy vzniklé změnou původního záměru) dodržena. 
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Usnesení 21-03: Akademický senát ČVUT bere na vědomí informace obsažené 

v presentaci „Rozpočet a finanční plán projektu CIIRC ČVUT - 

aktualizovaná verze“. 

Počet osob s hlasovacím právem: 34 

Hlasování: 33:0:1. Usnesení bylo přijato. 

 

5. Schválení Jednacího řádu Vědecké rady FIT ČVUT 

Bod uvedl děkan Tvrdík. Hlavní změnou je možnost elektronické formy tajného hlasování 

vyjma zde definovaných případů.  

P. Olšák informoval, že legislativní komise doporučuje senátu schválit Jednací řád 

Vědecké rady FIT ČVUT. 

Rektor upozornil na formální nedostatky předkládaného materiálu. Předseda LK 

konstatoval, že si je toho vědom s tím, že materiál již schválený AS FIT nelze na úrovni 

AS ČVUT měnit. Na dotaz, zda hrozí nebezpečí z prodlení, děkan Tvrdík sdělil, že ne. 

V případě neschválení předloží opravenou verzi znovu AS FIT a následně AS ČVUT. 

Usnesení 21-04:  Akademický senát ČVUT schvaluje Jednací řád Vědecké rady FIT 

ČVUT. 

Počet osob s hlasovacím právem: 35 

Hlasování: 23:6:6. Usnesení bylo přijato.  

Poté děkan Tvrdík informoval AS, že hodlá tuto již schválenou verzi v nejbližší době 

opravit a potom znovu předložit AS FIT a AS ČVUT. 

 

6. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FEL 

ČVUT 

Vzhledem k tomu, že na FEL již za studentskou část není zvolen žádný náhradník a jeden 

ze stávajících členů hodlá vzhledem k odjezdu do zahraničí v nejbližší době rezignovat, je 

nutné na ČVUT-FEL vyhlásit doplňovací volby. Předseda AS vyzval přítomné, aby navrhli 

zástupce do hlavní volební komise. Navrženi a poté schváleni aklamací byli: P. Olšák, 

J. Demel, S. Jeřábek. 

Usnesení 21-05: Akademický senát ČVUT vyhlašuje doplňovací volby do AS ČVUT 

ve volebním obvodu studentů FEL ČVUT. 

Počet osob s hlasovacím právem: 32 

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

Usnesení 21-05a: Akademický senát ČVUT jmenuje hlavní volební komisi pro 

doplňovací volby do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FEL 

ČVUT ve složení: P. Olšák (předseda), J. Demel, P. Jeřábek. 

Počet osob s hlasovacím právem: 32 

Hlasování: 32:0:0. Usnesení bylo přijato. 
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7. Volba předsedy AS ČVUT 

Předseda AS v souvislosti s předchozím usnesením AS informoval, že po roce je nutné 

zvolit předsedu a místopředsedy AS. Vyzval přítomné, aby navrhli zástupce do volební 

komise. Navrženi a poté schváleni aklamací byli: P. Bakovský, I. Halaška, S. Jeřábek, 

P. Olšák, D. Kočárková. 

Usnesení 21-06: Akademický senát ČVUT jmenuje komisi pro volbu předsedy a 

místopředsedů AS ČVUT ve složení: P. Bakovský, I. Halaška, 

S. Jeřábek, P. Olšák (předseda), D. Kočárková. 

Počet osob s hlasovacím právem: 32 

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

Volební komise se ujala řízení voleb. Předseda volební komise po krátkém úvodu požádal 

členy AS o návrhy kandidátů na předsedu AS. M. Vaniš navrhl V. Haasze. Ten podmínil 

přijetí kandidatury předběžnou podporou členů AS z dalších fakult. Jeho kandidaturu dále 

podpořili: I. Halaška, I. Richter, F. Hrdlička. Poté V. Haasz kandidaturu přijal. 

Jako dalšího kandidáta navrhl J. Demel stávajícího předsedu AS. V. Kříha kandidaturu 

přijal. Předseda volební komise vyzval oba kandidáty, aby představili to, co má senát 

v nadcházejícím roce dělat. V. Haasz konstatoval, že si je vědom rozsahu práce předsedy 

AS, zmínil své zkušenosti z vedení RVŠ a členství v RVVI. Díky ukončení vedení katedry 

a snížení úvazku bude mít dost času pro AS a věnuje tomu maximum. V. Kříha poděkoval 

za spolupráci v předchozích 2 letech, díky tomu, že již též nevede katedru, má teď více 

času a dále zmínil své aktivity v rámci propagace technických oborů na středních školách. 

Následně předseda volební komise otevřel diskuzi. 

J. Matějka se zeptal V. Haasze, co hodlá dělat jinak než stávající předseda. Ten ve své 

odpovědi zvýraznil nezbytnost dosáhnout toho, aby materiály schvalované senátem byly 

předkládány tak, aby byl čas je prodiskutovat i v komisích. Je třeba v tomto směru aktivně 

působit i v rámci jednání vedení, kolegia i grémia rektora. Diskusi ukončil M. Kálal 

poznámkou týkající se jeho zkušeností se střetem funkce a tvůrčí činnosti. 

Po ukončení diskuse proběhla tajná volba s tímto výsledkem: 

 V. Haasz:  20-5-9, 

 V. Kříha:  13-7-14. 

Usnesení 21-07: Akademický senát ČVUT zvolil předsedou AS ČVUT 

prof. Ing. Vladimíra Haasze. 

Počet osob s hlasovacím právem: 34 

Hlasování: 20:5:9. Usnesení bylo přijato. 

Nově zvolený předseda AS poděkoval členům AS za projevenou důvěru a požádal 

V. Kříhu, aby dále předsedal tomuto zasedání AS, neboť on sám s tím nepočítal a není na 

to připraven. 

 

8. Volba místopředsedy AS ČVUT – akademického pracovníka 

Předseda volební komise požádal členy AS o návrhy kandidátů na místopředsedu AS za 

akademické pracovníky. V. Haasz navrhl V. Vymětalovou. V. Vymětalová návrh přijala. 
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P. Bakovský navrhl M. Kálala. M. Kálal návrh nepřijal. Žádné další návrhy ani dotazy na 

kandidátku nebyly předneseny. Proběhla tajná volba. 

Usnesení 21-08: Akademický senát ČVUT zvolil místopředsedkyní AS ČVUT 

Mgr. Veroniku Vymětalovou. 

Počet osob s hlasovacím právem: 34 

Hlasování: 25:6:3. Usnesení bylo přijato. 

 

9. Volba místopředsedy AS ČVUT – studenta 

Na místopředsedu AS za studenty byl navržen M. Jex. Ani v tomto případě žádné další 

návrhy ani dotazy na kandidáta vzneseny nebyly. Proběhla tajná volba. 

Usnesení 21-09: Akademický senát ČVUT zvolil místopředsedou AS ČVUT 

Mgr. Ing. Michal Jexe. 

Počet osob s hlasovacím právem: 34 

Hlasování: 30:1:3. Usnesení bylo přijato. 

 

10. Schválení zápisu z 20. zasedání AS ČVUT 

Bod uvedl předsedající s tím, že byly zpracovány 2 verze zápisu (dlouhá a krátká). Poté 

otevřel diskusi k této záležitosti. V diskusi podpořili: 

 Krátkou verzi: 

V. Haasz (měla by však obsahovat shrnutí vystoupení diskutujících, která by jim měla 

být v co nejkratší době zaslaná k odsouhlasení), J. Janoušek (podpořil co nejkratší dobu 

zpracování zápisu s možností prostoru pro vyjádření a doplnění členy senátu). 

 Dlouhou verzi: P. Olšák (delší verzi, ale v krátkém čase), M. Jex (dohledatelnost toho, 

jak se k usnesení senátu došlo), J. Demel (nezbytná kontrola opravy, kterou senátor 

zašle, se zněním v audio záznamu; diskuze je podstatná část zasedání), Jeřábek 

(podrobný zápis je nezbytný zdroj informací), J. Janoušek připomněl, že podrobnější 

zápis je důležitý zejména v případě rozporných situací. 

Děkan Tvrdík pochválil zápisy z RVŠ a doporučil využít jejich zkušenosti, P. Olšák 

oponoval. 

V. Haasz navrhl kompromisní variantu (krátká verze rozšířená o heslovité shrnutí 

diskusních příspěvků) a nastínil svoji představu. Navrhl orientační hlasování o možných 

variantách (krátká / střední / dlouhá) s tím, že toto bude považovat za vodítko, jak dále 

postupovat. To podpořil S. Jeřábek. Výsledek: 

 dlouhá varianta 17 hlasů, 

 střední varianta 20 hlasů, 

 krátká varianta 10 hlasů. 

Vzhledem k tomu, že vyvěšené verze zápisu z 20. zasedání AS ČVUT neobsahují včas 

zaslané připomínky, bylo jeho schválení (krátká popř. dlouhá verze) staženo z jednání 

s tím, že konečné znění bude vyvěšeno v nejbližších dnech. 
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11. Různé: 

a) Informace rektora  

Rektor informoval o probíhajících jednáních mezi ČVUT, VŠCHT a Dejvice Center za 

účelem vzniku memoranda. 

Výstavba CIIRC pokračuje podle plánu. S. Jeřábek poděkoval za řešení mikrovlnného 

připojení kolejí Bubenečská a Orlík, upozornil ale také na některé komunikační problémy, 

ke kterým při tom dochází. 

Rozpočet veřejných vysokých škol na rok 2016 bude menší než v r. 2015, i když byl 

doplněn o 500 mil. Kč, ze kterých ČVUT dostalo zhruba 47 mil. Kč, které budou rozděleny 

mezi fakulty. Přesná čísla budou uvedena na dalším zasedání. Ve spolupráci s děkany je 

připravována metodika rozpisu příspěvku a dotace pro r. 2016, která se nebude příliš lišit 

od metodiky pro rok 2015. 

b) Web AS ČVUT 

Místopředsedkyně V. Vymětalová upozornila na spuštění nového webu senátu. Požádala 

senátory o případné připomínky. Zvlášť jsou odděleny odkazy na zápisy a usnesení senátu. 

M. Hrončok upozornil na chybějící emailové adresy u studentských senátorů Fakulty 

architektury. B. Janíková navrhla zobrazovat na webových stránkách i to, kolikrát se 

senátoři účastnili zasedání. Proběhla diskuze ohledně informací zveřejněných na webu. 

Informace jsou staženy z USERMAPu, ale jsou statické a nemění se se změnou 

v USERMAPu. M. Hrončok upozornil na nekoncepčnost tohoto řešení. 

c) Zpráva z RVŠ 

P. Olšák se zúčastnil dvou zasedání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a 

tělovýchovu PS PČR. První zasedání bylo zmatené a poslanci nevěděli, o čem hlasují. Bylo 

svolané mimořádné zasedání, které probíhalo lépe. Jednalo se o vysokoškolském zákonu. 

Co se týká práv fakult, tak nebyl podpořen ani návrh poslance Karamazova, ani poslance 

Svobody a ani další kompromisní návrhy. V návrhu tedy zůstává varianta, ve které práva 

fakult nebudou vyplývat ze zákona, ale mohou být přidělena statutem vysokých škol. 

Rada vysokých škol (RVŠ) dále řeší změnu statutu s ohledem na vznik Fóra předsedů 

akademických senátů. 

d) Hodnocení vědy a výzkumu 

Z. Bittnar informoval o stávající metodice hodnocení VaV. Použil přitom presentaci 

předsedy komise pro hodnocení výsledků VaV RVVI prof. Málka, kterou komentoval. 

Hodnocení je rozděleno na tři pilíře: 

 Pilíř I – impaktované články (výjimku mají humanitní vědy, které mají povolené i 

české články), knihy (musí být umístěné v Národní knihovně); 

 Pilíř II – posouzení výsledků, které výzkumné instituce vyberou jako své nejlepší; 

 Pilíř III – čím více peněz za výsledky aplikovaného výzkumu univerzita získá, tím 

více peněz na vědu dostane. 

Hodnocení probíhá na základě RIV. Do RIV může zapisovat pouze ten, kdo poskytuje 

finanční prostředky. Vysoké školy mají na rozdíl od AV ČR nárůst. Drtivá většina bodů se 

získává za WoS. 
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e) Obtěžující pruh na webu ČVUT 

P. Olšák upozornil na přítomnost hnědého pruhu týkajícího se souborů cookie v horní části 

webu ČVUT. Dotázal se, zda je to nutné, protože některé uživatele to může obtěžovat. Dále 

citoval z několika legislativních materiálů. Prorektor Čermák informoval, že toto bylo 

konsultováno s několika právníky bez jednoznačného názoru. Po delší diskusi navrhl 

V. Haasz, aby se případně touto záležitostí zabývala legislativní komise AS. 

f) Další informace 

Na příštím jednání bude podána informace o novém grafickém manuálu ČVUT. Součástí 

bude i schvalování části Statutu, která definuje logo univerzity. 

Vzhledem k tomu, že žádné další informace v tomto bodě nezazněly, ukončil předsedající 

toto zasedání. 

 

Příští jednání AS ČVUT se koná dne 24. 2. 2016. 

 

 

prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. 

předseda AS ČVUT 

 

Zapsala: Ing. Václava Sedlmajerová 

 


