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Zápis z 22. jednání Akademického senátu ČVUT  

konaného dne 24. 2. 2016 

Přítomni: prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1); doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1); Matějka Jan 

(F1); doc. Ing. Bauma Václav, CSc. (F2); prof. Ing. Šika Zbyněk, Ph.D. (F2);  prof. Ing. Hrdlička 

František, CSc. (F2); Ing. Punčochář Jan (F2); prof. Ing. Haasz Vladimír, CSc. (F3); 

MUDr. Ing. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3); RNDr. Olšák Petr (F3); Bc. Bakovský Pavel (F3); 

doc. Ing. Richter Ivan, Dr. (F4); Ing. Jex Michal (F4); Bc. Löw Oskar (F4); Ing. arch. Hlaváček 

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

Ing. arch. Janíková Barbora (F5); Ing. Brumovský Martin (F6); Ing. Mgr. Feit Jan (F6); 

Ing. Bc. Kočárková Dagmar, PhD. (F6); Ing. Doktor Tomáš (F6); Ing. Vaniš Miroslav (F6); 

Mgr. Hon Zdeněk, Ph.D. (F7); Ing. Kašpar Jan (F7); Mgr. Vymětalová Veronika (F7); 

Mgr. Böhm Pavel (F7); Pokorný Tomáš (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. Andres Pavel, Ph.D., ING.PAED.IGIP (MÚVS); PhDr. Schmid 

Jaroslav, CSc. (ÚTVS); Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ); Novotný Zbyněk (MÚVS) 

Omluveni: doc. Ing. Cajthaml Jiří, Ph.D. (F1); Bc. Mára Michal (F1); Bc. Švácha Michal (F3); 

doc. Ing. Kálal Milan, CSc. (F4); Ing. Průša Petr, Ph.D. (F4); Ing. Volech Jiří (F2); 

Neomluveni: Bc. Váně Josef (F5) 

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

prof. Ing. Škvor Zbyněk, CSc.; doc. Ing. Jettmar Josef, CSc; Ing. Svoboda Josef, Ph.D.; 

prof. Ing. Ripka Pavel, CSc.; prof. Ing. Tvrdík Pavel, CSc.; prof. Ing. Valášek Michael, DrSc.; 

Ing. Holý David; Jirků Jonáš; Hába Ondřej; Halenka Michal; Dvořáková Marie;  
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Program: 

1. Schválení programu 22. zasedání AS ČVUT 

2. Schválení zápisu z 20. zasedání AS ČVUT 

3. Schválení zápisu z 21. zasedání AS ČVUT 

4. Metodika rozpisu příspěvků a dotací přidělených ČVUT a oddělení prostředků na 

mimonormativní financování pro rok 2016 

5. Scénář ubytování pro akademický rok 2016/2017 včetně příloh: 

6. Volba volební komise a vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu studentů 

ostatních součástí ČVUT 

6a. Změna ve volební komisi ve volebním obvodu studentů FEL ČVUT 

7. Informace o Grafickém manuálu identity ČVUT  

8. Informace o příkazu rektora k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT 

9. Změna statutu (Příloha č. 6)  

10. Návrh na zřízení Komise pro vědu a výzkum a doktorské studium a změnu názvu 

„Komise pro vědu a rozvoj“ na název „Komise pro rozvoj“ 

11. Volba předsedy komise pro vědu a výzkum a doktorské studium a volba předsedy 

Komise pro SÚZ 

12. Aktualizace a doplnění pracovních komisí 

13. Informace o činnostech Studentské unie ČVUT 

14. Informace o setkání rozšířených předsednictev akademických senátů pražských VVŠ 

15. Různé: 

a) Informace rektora 

b) Informace o výsledcích ankety k novému KOS 

c) Zpráva o činnosti AS 
 

1. Schválení programu 22. zasedání AS ČVUT 

Předseda AS ČVUT informoval o doplnění v bodech 6, 10 a 11 oproti programu 

uvedenému v pozvánce. Důvodem doplnění v bodech 6 a 11 je ukončení členství 

S. Jeřábka v AS  k 29. únoru 2016.  

Rektor na místě požádal o vypuštění bodů 7 až 9 týkajících se grafického manuálu ČVUT 

z důvodu řady připomínek na schůzi Legislativní komise (LK). O jednání LK bude její 

předseda informovat v bodě Různé.  

Usnesení 22-01: Akademický senát ČVUT schvaluje doplněný program 22. zasedání 

AS ČVUT. 

Počet osob s hlasovacím právem: 35 

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

 

2. Schválení zápisu z 20. zasedání AS ČVUT 

V. Kříha podává protinávrh, a to schvalovat kratší verzi zápisu. 

Usnesení 22-02a: Akademický senát ČVUT schvaluje zápis z 20. zasedání AS ČVUT 

v krátké verzi. 

Počet osob s hlasovacím právem: 33 

Hlasování: 15:10:8. Usnesení nebylo přijato. 
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Usnesení 22-02: Akademický senát ČVUT schvaluje zápis z 20. zasedání AS ČVUT 

v dlouhé verzi. 

Počet osob s hlasovacím právem: 33 

Hlasování: 18:8:7. Usnesení bylo přijato. 

 

3. Schválení zápisu z 21. zasedání AS ČVUT  

M. Jex informoval, že všechny došlé připomínky k zápisu byly zapracovány.  

Usnesení 22-03:  Akademický senát ČVUT schvaluje zápis z 21. zasedání AS ČVUT. 

Počet osob s hlasovacím právem: 33 

Hlasování: 27:0:6. Usnesení bylo přijato. 

 

4. Metodika rozpisu příspěvků a dotací přidělených ČVUT a oddělení 

prostředků na mimonormativní financování pro rok 2016 

Rektor v úvodu informoval AS, že v metodice pro r. 2016 je oproti roku 2015 minimum 

změn. Předkládaná verze byla souhlasně projednána v Kolegiu rektora s tím, že příloha 

č. 11 byla schválena nadpoloviční většinou. 

Kvestor pak představil metodiku pro rok 2016. Jeho prezentace je přílohou tohoto zápisu. 

K hlavním změnám došlo v bodě 2.1.2 Účelové a neúčelové rezervy a v bodě 3.5 Dotace 

na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO). V. Haasz informoval, že 

připomínky z Hospodářské komise (HK) byly vesměs zapracovány. Děkan Tvrdík otevřel 

diskusi k Příloze č. 2 Metodiky týkající se započtení pronajatých prostor. Rektor jeho 

připomínku akceptoval s tím, že tabulka bude upravena a pronajaté prostory v ní nebudou 

zahrnuty. M. Hrončok podal protinávrh neschvalovat tento dokument vůbec. Po 

vysvětlení, že Příloha č. 2 slouží jako vzor, svůj protinávrh stáhl. V. Kříha dává 

protinávrh hlasovat o dokumentu vyjma Přílohy č. 2. Po kratší diskuzi protinávrh stáhl. 

Usnesení 22-04: Akademický senát ČVUT schvaluje Metodiku rozpisu příspěvků a 

dotací přidělených ČVUT a oddělení prostředků na mimo-

normativní financování pro rok 2016 v předloženém znění po 

úpravě přílohy č. 2 metodiky podle proběhlé diskuze. 

Počet osob s hlasovacím právem: 36 

Hlasování: 34:0:2. Usnesení bylo přijato.  

 

5. Scénář ubytování pro akademický rok 2016/2017 včetně příloh 

Ing. Holý (SÚZ) představil scénář ubytování pro akademický rok 2016/2017. Došlo 

oproti předchozímu roku k rozdělení scénáře ubytování do tří dokumentů (vlastní scénář 

a 2 přílohy), je to tak přehlednější. Dokument projednala Komise pro SÚZ i Rada 

studentských samospráv. Předseda Komise pro SÚZ S. Jeřábek informoval, že komise 

pro SÚZ doporučuje scénář ubytování schválit. Významnější změnou oproti loňskému 

roku je navýšení počáteční jistiny z 2,5 tis. Kč na 3 tis. Kč. Dále navrhl vypuštění 

hlasování o Ceníku náhrad, protože ten není přílohou scénáře ubytování. Na základě 

připomínky S. Jeřábka bylo usnesení upraveno tak, aby toto bylo jasné. 
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Usnesení: 22-05: Akademický senát ČVUT souhlasně projednal Scénář ubytování 

pro akademický rok 2016/2017 – ČVUT v Praze SÚZ, a to včetně 

příloh: Všeobecné ubytovací podmínky jako přílohu č. 1; 

Harmonogram ubytování na kolejích ČVUT pro AR 2016/2017 

jako přílohu č. 2; a materiál Ceník náhrad, poplatků, paušálních 

plateb, pokut a dalších služeb ČVUT v Praze – SÚZ s platností od 

24. 2. 2016. 

Počet osob s hlasovacím právem: 36 

Hlasování: 36:0:0. Usnesení bylo přijato.  

 

6. Volba volební komise a vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu 

studentů ostatních součástí ČVUT 

Předseda LK informoval o ukončení mandátu studenta z nefakultních součástí. S tím 

souvisí vyhlášení voleb. Je nutné tedy jmenovat jak hlavní, tak dílčí volební komisi. Do 

hlavní volební komise byli navrženi P. Olšák, J. Demel, Z. Novotný, do dílčí volební 

komise pak J. Schmid, P. Andres, Z. Novotný. 

Usnesení 22-06: Akademický senát ČVUT jmenuje hlavní volební komisi pro 

doplňovací volby do AS ČVUT ve volebním obvodu ostatních 

součástí ČVUT ve složení: P. Olšák - předseda, J. Demel, 

Z. Novotný. 

Počet osob s hlasovacím právem: 36 

Hlasování: 35:0:1. Usnesení bylo přijato.  

Usnesení 22-06a: Akademický senát ČVUT jmenuje dílčí volební komisi pro 

doplňovací volby do AS ČVUT ve volebním obvodu ostatních 

součástí ČVUT ve složení: J. Schmid, P. Andres, Z. Novotný. 

Počet osob s hlasovacím právem: 36 

Hlasování: 35:0:1. Usnesení bylo přijato.  

Usnesení 22-06b: Akademický senát ČVUT vyhlašuje doplňovací volby do AS 

ČVUT ve volebním obvodu studentů ostatních součástí ČVUT. 

Počet osob s hlasovacím právem: 36 

Hlasování: 35:0:1. Usnesení bylo přijato.  

 

6a. Změna ve volební komisi ve volebním obvodu studentů FEL ČVUT 

Vzhledem k tomu, že členství S. Jeřábka v AS končí k 29. únoru 2016, je třeba doplnit 

hlavní volební komisi pro doplňovací volby do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů 

FEL ČVUT. Byl navržen Z. Novotný. 

Usnesení 22-06c: Akademický senát ČVUT jmenuje do hlavní volební komise pro 

doplňovací volby do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FEL 

ČVUT Z. Novotného. 

Počet osob s hlasovacím právem: 36 

Hlasování: 36:0:0. Usnesení bylo přijato.  
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7. Informace o Grafickém manuálu identity ČVUT  

Bod byl stažen z jednání. 

 

8. Informace o příkazu rektora k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT 

Bod byl stažen z jednání. 

 

9. Změna statutu (Příloha č. 6)  

Bod byl stažen z jednání. 

 

10. Návrh na zřízení Komise pro vědu a výzkum a doktorské studium a změnu 

názvu „Komise pro vědu a rozvoj“ na název „Komise pro rozvoj“ 

Předseda AS navrhl zřízení Komise pro vědu a výzkum a doktorské studium. Informoval, 

že tento návrh projednalo předsednictvo AS a že o tom informoval i vedení ČVUT. 

Rozdělení komise na dvě v podstatě odpovídá i kompetencím 2 prorektorů. Současně 

bude nutné i změnit název Komise pro rozvoj a vědu. D. Hlaváček vyjádřil nesouhlas 

s tvorbou nové komise. Tvorba nových komisí podle něj postrádá smysl. 

M. Kohout navrhl změnu názvu na „Komise pro tvůrčí činnost“. Proběhla diskuze se 

závěrem, že název by mohl znít „Komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium“. 

Usnesení: 22-10: Akademický senát ČVUT schvaluje zřízení Komise pro vědu, 

tvůrčí činnost a doktorské studium a změnu názvu „Komise pro 

rozvoj a vědu“ na název „Komise pro rozvoj“. 

Počet osob s hlasovacím právem: 37 

Hlasování: 28:3:6. Usnesení bylo přijato.  

Doc. Jettmar vznesl dotaz, zdali je nově zřízená komise stálou komisí AS ČVUT. AS 

ČVUT přijímal toto usnesení s tím, že komise bude stálá.  
 

11. Volba předsedy komise pro vědu a výzkum a doktorské studium a volba 

předsedy Komise pro SÚZ 

Předseda AS navrhl Z. Šiku. Ten odmítl a navrhl F. Hrdličku, který návrh přijal. 

I. Halaška dále navrhl J. Janouška, ten návrh též přijal. Předseda AS ČVUT poté požádal 

o návrhy na předsedu Komise pro SÚZ. S. Jeřábek navrhl J. Matějku. Ten nominaci 

přijal. 

Pro provedení tajné volby bylo nezbytné jmenovat volební komisi. Byli navrženi: 

P. Olšák, M. Kohout, S. Jeřábek a P. Bakovský. 

Usnesení 22-11: Akademický senát ČVUT jmenuje komisi pro volbu předsedy 

Komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium a volbu 

předsedy Komise pro SÚZ ve složení: P. Olšák  předseda, 

M. Kohout, S. Jeřábek, P. Bakovský. 

Počet osob s hlasovacím právem: 37 

Hlasování: 36:0:1. Usnesení bylo přijato.  
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Předseda AS otevřel diskusi a požádal členy AS o případné dotazy na kandidáty, žádné 

však nebyly vzneseny. Poté předseda volební komise vysvětlil pravidla pro průběh voleb 

a vyzval k hlasování. Následně proběhla tajná volba s tímto výsledkem: 

 F. Hrdlička 10:16:10 

 J. Janoušek 23:5:8 

Usnesení: 22-11a: Akademický senát ČVUT zvolil předsedou Komise pro vědu, 

tvůrčí činnost a doktorské studium J. Janouška. 

Počet osob s hlasovacím právem: 37, 1 neplatný hlas 

Hlasování: 23:5:8. Usnesení bylo přijato.  

 

Usnesení: 22-11b: Akademický senát ČVUT zvolil předsedou Komise SÚZ J. 

Matějku. 

Počet osob s hlasovacím právem: 37 

Hlasování: 35:1:1. Usnesení bylo přijato.  
 

12. Aktualizace a doplnění pracovních komisí 

Předseda legislativní komise P. Olšák připomněl usnesení z 3. zasedání AS týkající se 

ustavení stálých komisí. Toto usnesení nereflektuje změny ve složení AS, ke kterým 

dochází v průběhu funkčního období. Proto navrhl, aby AS svým usnesením potvrdil 

stávající složení komisí a dále navržený způsob jeho průběžné aktualizace. V následující 

diskusi Z. Bittnar uvedl, že členství v komisích je dle jeho názoru nepodstatné, každý 

z členů senátu by měl mít plné právo na komisi hlasovat bez ohledu na jeho členství 

v příslušné komisi. P. Olšák k tomu uvedl, že toto nejde vyřešit na úrovni usnesení. 

Navrhuje se tímto zabývat po změně novely zákona a s tím spojené změně Volebního a 

jednacího řádu AS ČVUT. V. Haasz vyslovil nesouhlas se Z. Bittnarem. Komise mají za 

úkol podrobně projednat materiály předkládané senátu a přijaté závěry mají pomoci 

ostatním členům AS při jejich rozhodování. Toto podpořil i Z. Šika. 

K předložené tabulce J. Demel konstatoval, že u komise pro rozvoj a vědu nejsou někteří 

její členové uvedeni. P. Olšák k tomu dodal, že členství v komisi mohou senátorky i 

senátoři změnit nahlášením předsedovi dané komise. Ten o změně bude informovat 

předsednictvo AS. 

Usnesení 22-12: Akademický senát ČVUT bere na vědomí aktuální složení svých 

stálých komisí. Člen senátu může změnit své členství v komisi po 

dohodě s předsedou příslušné komise, který tuto změnu oznámí 

Emailem předsedovi AS. Za aktuálnost údajů o členství v komisích 

na webových stránkách senátu ČVUT a v systému IDM odpovídá 

předsednictvo senátu. 

Počet osob s hlasovacím právem: 37 

Hlasování: 37:0:0. Usnesení bylo přijato.  
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Tabulka 1: Aktuální složení stálých komisí. 

Pedagogická komise Hospodářská komise 

doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. (FSv)  
doc. Ing. Václav Bauma, CSc. (FS) 

MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D. (FEL) 

RNDr. Petr Olšák (FEL) 

Ing. arch. Barbora Janíková (FA) 

Ing. Mgr. Jan Feit (FD) 

Ing. Tomáš Doktor (FD) 

Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. (FBMI) 

Ing. Ivan Halaška (FIT) 

Ing. Bc. Pavel Andres, Ph.D., ING.PAED.IGIP 

(MÚVS) 

prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. (FSv)  
doc. RNDr. Jiří Demel, CSc. (FSv) 

prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (FS) 

prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. (FEL) 

doc. Dr. Ing. Ivan Richter (FJFI) 

Mgr. Ing. Michal Jex (FJFI) 

Bc. Oskar Löw (FJFI) 

Ing. arch. Dana Matějovská (FA) 

Ing. Martin Brumovský (FD) 

Mgr. Veronika Vymětalová (FBMI) 

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. (FIT) 

PhDr. Jaroslav Schmid, CSc. (ÚTVS) 

Ing. Ivo Šimůnek, CSc. (KÚ) 

Legislativní komise Komise pro rozvoj 

RNDr. Petr Olšák (FEL)  
doc. RNDr. Jiří Demel, CSc. (FSv) 

MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D. (FEL) 

prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. (FS) 

Ing. Petr Průša, Ph.D. (FJFI) 

doc. Ing. arch. Michal Kohout (FA) 

Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. (FD) 

Ing. Tomáš Doktor (FD) 

Bc. Miroslav Hrončok (FIT) 

doc. RNDr. Jiří Demel, CSc. (FSv) 
prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (FS) 

prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. (FS) 

doc. Ing. Milan Kálal, CSc. (FJFI) 

doc. Dr. Ing. Ivan Richter (FJFI) 

Ing. Jan Kašpar (FBMI) 

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. (FIT) 

Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. (FIT) 

Komise pro informační strategii Studentská komise 

Ing. Ivan Halaška (FIT) 
doc. RNDr. Jiří Demel, CSc. (FSv) 

doc. Ing. Václav Bauma, CSc. (FS) 

RNDr. Petr Olšák (FEL) 

Bc. Oskar Löw (FJFI) 

Ing. arch. Dana Matějovská (FA) 

Ing. Martin Brumovský (FD) 

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. (FIT) 

Bc. Michal Mára (FSv) 
Ing. Jan Punčochář (FS) 

Ing. Jiří Volech (FS) 

Bc. Pavel Bakovský (FEL) 

Mgr. Ing. Michal Jex (FJFI) 

Ing. arch. Barbora Janíková (FA) 

Bc. Stanislav Jeřábek (FIT) 

Bc. Lucie Sezemská (MÚVS) 

Jan Matějka (FSv) 

Komise pro SÚZ 
Komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské 

studium 

Jan Matějka (FSv)  
Ing. Jan Punčochář (FS) 

Ing. Jiří Volech (FS) 

Bc. Josef Váně (FA) 

Ing. Miroslav Vaniš (FD) 

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. (FIT) 
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13. Informace o činnostech Studentské unie ČVUT 

Michal Halenka, prezident Studentské unie ČVUT, představil aktivity Studentské unie 

ČVUT. Prezentace je přílohou tohoto dokumentu. Předseda AS navrhl schůzku 

s prezidentem SU ČVUT, termín bude dohodnut po jeho návratu z dovolené. S. Jeřábek 

upozornil na fakt, že v Parlamentu SU je jeden delegát za studentskou komoru AS a že je 

možná komunikace prostřednictvím tohoto zástupce. I. Halaška svým dotazem otevřel 

diskuzi týkající se členství ve Studentské unii ČVUT jako podmínky pro umožnění 

připojení k internetu na kolejích.  

 

14. Informace o setkání rozšířených předsednictev akademických senátů 

pražských VVŠ 

Předseda AS informoval o setkání rozšířených předsednictev akademických senátů pražských 

VVŠ, které proběhne 9. března, a požádal V. Kříhu o sdělení, jak taková setkání probíhala 

v minulosti. V souvislosti s tím požádal zástupce fakulty architektury, zda by mohli 

během prohlídky dejvického kampusu podat stručný odborný výklad týkající se Nové 

budovy ČVUT a budovy NTK.  

 

15. Různé:  

a) Informace rektora  

Rektor informoval o jednání ČKR, kde paní ministryně přislíbila, že se pokusí dorovnat 

rozpočet vysokých škol o 200 mil. Kč. Řekla také, že ve střednědobém horizontu 

(v letech 2017 - 19) by chtěla zafixovat výši finančního příspěvku VŠ na úrovni 18 % 

rozpočtu MŠMT. Další diskuze proběhla k navýšení doktorských stipendií u studentů 

v prezenční formě studia. Na zasedání ČKR proběhla též diskuze k novele VŠ zákona, 

zejména k verifikaci změn pracovněprávních vztahů všech zaměstnanců rektorem, což 

řada rektorů považuje za zbytečné s tím, že by nutnost verifikace mohla být pouze 

u zaměstnanců. na významných postech (například garanti oborů apod.). 

Rektor dále informoval o postupu prací na stavbě ČVUT-CIIRC a o průběhu jednání 

týkajících se projektu Dejvice Center, mimo jiné i o úvahách týkajících se prodeje a 

nákupu pozemků a nemovitostí, např. Kloknerova ústavu. V souvislosti s tím vznesl M. 

Jex dotaz na celkové náklady spojené s těmito činnostmi a rektor odpověděl, že zcela 

předběžný odhad je 400 – 500 mil. Kč. 

b) Informace o výsledcích ankety k novému KOS 

Prorektor Čermák informoval na základě výzvy předsedy AS ČVUT o výsledku ankety 

k novému KOSu. Dlouhodobý projekt pro KOS je tříletý. Anketu hodnotilo přes 600 

respondentů a většina z nich byli studenti. V další etapě je naplánovaná diskuze 

prostřednictvím zástupců fakult se zaměstnanci. V následné diskuzi Z. Šika upozornil, že 

připomínky FS nebyly akceptovány s tím, že je to požadavek pouze jedné fakulty. 

P. Bakovský se dotázal, zda je v plánu do doby nasazení nového KOSu „záplatovat“ 

systém současný. Prorektor Čermák odpověděl, že pouze v nejnutnějších případech. 

V reakci na upozornění na malou propagaci ankety prorektor Čermák informoval, že 

projekt dál pokračuje s tím, že probíhají jednání na jednotlivých fakultách. 
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c) Zpráva o činnosti AS 

Předseda AS ČVUT požádal předsedy komisí o zaslání zpráv o činnosti komisí v r. 2015 

do 20. března 2016.  

d) Zpráva ze schůze LK  

P. Olšák seznámil senát s průběhem a závěry Legislativní komise týkající se přípravy 

Grafického manuálu identity ČVUT. V následné diskuzi se I. Halaška dotázal, kolik bude 

stát změna grafického manuálu. Rektor informoval, že to nebude žádná horentní částka, 

přepokládá v řádu 100 – 200 tis. Kč. 

Závěrem diskuze předseda AS požádal senátorky a senátory, aby si manuál podrobně 

prostudovali, aby jejich případné výhrady byly relevantní. Rektor v souvislosti s tím ale 

upozornil, že grafický manuál byl již diskutován na různých úrovních v průběhu půl 

roku. P. Olšák navrhl zřídit pracovní komisi pro grafický manuál ČVUT a požádal 

senátory, kteří mají zájem o práci v této komisi, aby se mu přihlásili emailem do 28. 2. 

Usnesení 22-15: Akademický senát ČVUT ustanovuje pracovní komisi, která se 

bude zabývat úpravou grafického manuálu identity ČVUT a žádá 

senátory, kteří mají zájem o práci v této komisi, aby se přihlásili e-

mailem předsedovi LK P. Olšákovi do 28.2. 

Počet osob s hlasovacím právem: 33 

Hlasování: 31:0:2. Usnesení bylo přijato.  

e) Různé 

Předseda AS pozval členy AS ČVUT na rozsvícení barevné fasády FEL 25. 2. 2016. 

Na základě dotazu k identifikátoru ORCID osob publikujících na ČVUT a jejich 

propojení s USERMAP prorektor Škvor objasnil, že se jedná řešení, které poslouží 

k identifikaci autora publikací, a to nejen v rámci ČVUT. Není to povinné, ale je výhodné 

to udělat v současné době, později to může být obtížnější.  

P. Bakovský požádal, aby na příští zasedání senátu byl zařazen bod týkající se vedení 

CIIRC s tím, že AS samozřejmě nemůže ředitele odvolat, ale může rektorovi doporučit 

jeho případné odvolání. V. Haasz konstatoval, že takto formulovaný bod nelze zařadit do 

programu zasedání senátu, pokud nebude podložen velmi pádnými a doložitelnými 

důvody. Rektor dále uvedl, že prof. Mařík má smlouvu do konce roku 2016. Včas bude 

vypsáno výběrové řízení a ve výběrové komisi bude mít senát své zastoupení. Na to 

P. Bakovský reagoval s tím, že v tomto případě nemá smysl toto na zasedání AS řešit. 

Na závěr jednání AS rektor informoval o udělení ceny Karla Velikého studentům ČVUT 

a studentům RWTH Aachen. Nabídl dvanácti studentům AS ČVUT účast na předávání 

ceny.  

Vzhledem k tomu, že žádné další informace nezazněly, ukončil předsedající zasedání AS. 

 

Příští zasedání AS se koná dne 30. 3. 2016. 

 

prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. 

předseda AS ČVUT 

 

Zapsala: Ing. Václava Sedlmajerová  


