
České vysoké učení technické v Praze 

Zasedání Akademického senátu ČVUT 

Termín zasedání: 23. zasedání AS ČVUT, 30. 3. 2016 

1 
 

Zápis z 23. jednání Akademického senátu ČVUT  

konaného dne 30. 3. 2016 

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

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

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

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

doc. Ing. Kálal Milan, CSc. (F4); doc. Ing. Richter Ivan, Dr. (F4); Ing. Průša Petr, Ph.D. (F4); 

Mgr. Ing. Jex Michal (F4); Ing. Šefl Martin (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); Mgr. Hon Zdeněk, Ph.D. (F7); Ing. Kašpar Jan (F7); 

Mgr. Vymětalová Veronika (F7); Pokorný Tomáš (F7); Ing. Halaška Ivan (F8); doc. Ing. Janoušek 

Jan, Ph.D. (F8); Ing. Muzikář Zdeněk, CSc. (F8); Bc. Smrž Josef (F8); Bc. Hrončok Miroslav 

(F8); PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS); Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ); Novotný 

Zbyněk (MÚVS) 

Omluveni: doc. Ing. Cajthaml Jiří, Ph.D. (F1); Ing. Punčochář Jan (F2); Ing. Volech Jiří (F2); 

Bc. Švácha Michal (F3); Ing. Vaniš Miroslav (F6); Mgr. Böhm Pavel (F7); Ing. Andres 

Pavel, Ph.D., ING.PAED.IGIP (MÚVS) 

Neomluveni:  

Hosté: prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc. (FSv, rektor); Ing. Kabourková Markéta (SÚZ, ředitelka); 

Ing. Pelikán Tomáš (rektorát, kvestor); doc. Ing. Jettmar Josef, CSc. (FSv, prorektor); Halenka 

Michal (prezident SU ČVUT); prof. Ing. Tvrdík Pavel, CSc. (FIT, děkan); Jirků Jonáš (FD); Malý 

Jan (FEL); Dvořáková Marie (MÚVS); Bc. Jeřábek Stanislav (bývalý člen SK AS ČVUT)  
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Program: 

1. Schválení programu 23. zasedání AS ČVUT 

2. Schválení zápisu z 22. zasedání AS ČVUT 

3. Informace o změnách ve složení AS ČVUT 

4. Projednání příkazu rektora - úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní 

úkony – pro akademický rok 2016/2017 

5. Vyjádření AS ČVUT k uzavřením Smlouvy o koupi nemovité věci mezi ČVUT v Praze a 

Rytířským řádem Křížovníků s červenou hvězdou 

6. Schválení II. změny Jednacího řádu Vědecké rady ČVUT v Praze 

7. Schválení návrhu na jmenování mimořádného člena Vědecké rady ČVUT v Praze (prof. 

Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor VŠCHT Praha) 

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

Fakulty architektury ČVUT 

9. Informace o jednání předsedů komisí (KIS, Komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské 

studium, Komise pro rozvoj) s prezidentem Studentské unie ČVUT 

10. Různé: 

a) Informace rektora 

b) Příprava zprávy o činnosti AS ČVUT za r. 2015 

c) Informace o setkání předsednictev akademických senátů pražských VVŠ 

d) Informace o práci komise zabývající se úpravou grafického manuálu identity ČVUT v 

Praze 

 

1. Schválení programu 23. zasedání AS ČVUT 

Předseda AS ČVUT Haasz navrhl doplnění původně navrženého programu o bod 

Vyhlášení voleb ve volebním obvodu studentů Fakulty architektury (FA ČVUT).  

Rektor Konvalinka, navrhl změnu znění bodu 7 programu „Schválení návrhu na jmenování 

řádného člena Vědecké rady ČVUT v Praze (prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor 

VŠCHT Praha) “ na  „Schválení návrhu na jmenování mimořádného člena Vědecké rady 

ČVUT v Praze …“. 

Usnesení 23-01: Akademický senát ČVUT schvaluje program 23. zasedání AS ČVUT. 

Počet osob s hlasovacím právem: 32 

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

 

2. Schválení zápisu z 22. zasedání AS ČVUT 

Všechny připomínky, které byly zaslány, byly zapracovány do finální verze zápisu, která 

byla vystavena na Inforeku.  

 

Usnesení 23-02: Akademický senát ČVUT schvaluje zápis z 22. zasedání AS ČVUT 

Počet osob s hlasovacím právem: 32 

Hlasování: 29:0:3. Usnesení bylo přijato. 
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3. Informace o změnách ve složení AS ČVUT 

Předseda AS ČVUT informoval o následujících změnách v AS: 

Bc. Josef Váně (F5) rezignoval prostřednictvím e-mailu ke dni 30. března 2016, 9:12 

hodin. 

Bc. Oskar Löw (F4) rezignoval k 1. březnu 2016. Náhradníkem je Martin Šefl, který se stal 

akademickým senátorem. 

Bc. Pavel Bakovský (F3) rezignuje ke dni 31. 3. 2016. Náhradníkem je Jan Malý, který byl na toto 

zasedání pozván jako host.  

Bc. Lucie Sezemská ukončila studium. Náhradník za nefakultní součásti zatím nebyl zvolen. 

Bc. Stanislav Jeřábek přerušil studium k 1. březnu 2016. Náhradníkem je Josef Smrž, který se stal 

akademickým senátorem. 

 

4. Projednání příkazu rektora - úhrady za mimořádné a nadstandardní 

administrativní úkony – pro akademický rok 2016/2017 

Prorektor Jettmar prezentoval změny v příkazu rektora, který stanovuje poplatky za 

mimořádné a nadstandardní administrativní úkony pro akademický rok 2016/2017. Příkaz 

byl projednán na Kolegiu rektora s příslušnými proděkany a s VIC. Kolegium rektora tento 

příkaz souhlasně projednalo. 

Prorektor Jettmar dále upozornil, že v souvislosti s novelou vysokoškolského zákona bude 

třeba (jakmile zákon vstoupí v platnost) řadu poplatků následně upravit a předložit AS 

návrh změny tohoto příkazu.  

V. Kříha informoval o stanovisku pedagogické komise, která se sešla 22. března, a 

doporučila souhlasné projednání tohoto příkazu rektora. 

Usnesení 23-04: Akademický senát ČVUT souhlasně projednal příkaz rektora - 

úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony – 

pro akademický rok 2016/2017. 

Počet osob s hlasovacím právem: 34 

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

 

5. Vyjádření AS k uzavřením Smlouvy o koupi nemovité věci mezi ČVUT 

v Praze  a Rytířským řádem Křížovníků s červenou hvězdou 

Rektor informoval o tom, že senát již v roce 2009 vyjádřil souhlas s tímto odkupem. 

Stanovisko bylo schválené i Správní radou a zasláno na MŠMT. Řád křížovníků však 

v souvislosti s administrativními problémy může tyto pozemky prodat až nyní. Pozemky se 

nacházejí v areálu VTP Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef a umožňují 

přístup do podzemní laboratoře Josef (provozuje Centrum experimentální geotechniky 

Fakulty stavební ČVUT) s tím, že tyto pozemky si Fakulta stavební v současné době 

pronajímá. Cena, která byla domluvena, je 2,09 mil. Kč, nákup bude hradit Fakulta 

stavební. 

RNDr. Olšák informoval senát, že v roce 2009 byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. 

Nyní bude senát vyjadřovat souhlas ke smlouvě kupní.  
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Usnesení: 23-05: Akademický senát ČVUT vyjadřuje souhlas s uzavřením Smlouvy 

o koupi nemovité věci mezi ČVUT v Praze a Rytířským řádem 

Křížovníků s červenou hvězdou. 

Počet osob s hlasovacím právem: 34 

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

 

6. Schválení II. změny Jednacího řádu Vědecké rady ČVUT v Praze 

Rektor představil změnu Jednacího řádu VR ČVUT. Ta mimo jiné umožní elektronicky 

hlasovat o otázkách, které nevyžadují tajné hlasování. Tím se zvyšuje akceschopnost 

univerzity v obdobích, ve kterých by bylo obtížné radu svolat v usnášeníschopném počtu. 

P. Olšák informoval, že Legislativní komise doporučuje po zapracování připomínek 

dokument schválit. Následně proběhla diskuze týkající se zpřesnění některých formulací. 

Rektor všechny připomínky akceptoval. 

Usnesení: 22-06: Akademický senát ČVUT schválil II. změnu Jednacího řádu 

Vědecké rady ČVUT v Praze po zapracování změny prvních tří vět 

v článku 3 odstavci 5: Otázky a rozhodnutí, která nevyžadují tajné 

hlasování, může rektor předložit i k hlasování elektronickými 

prostředky. Při takové formě hlasování rektor poskytne všem 

členům VR ČVUT otázky i podkladové materiály elektronickými 

prostředky. Zároveň stanoví lhůtu pro vyjádření. Výsledek 

hlasování je … 

Počet osob s hlasovacím právem: 33 

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

 

7. Schválení návrhu na jmenování mimořádného člena Vědecké rady ČVUT v 

Praze (prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor VŠCHT Praha) 

Rektor navrhl jmenovat prof. Ing. Karla Melzocha, CSc., rektora VŠCHT, mimořádným 

členem Vědecké rady ČVUT. Tento návrh zdůvodnil tím, že prof. Melzoch je významnou 

vědeckou osobností, má více než 60 položek ve WoS (odborný životopis byl součástí 

podkladových materiálů). Jeho členství ve VR ČVUT může významně přispět k vzájemné 

spolupráci ČVUT a VŠCHT   

Do hlasovací komise byli navrženi V. Kříha, J. Janoušek, I. Halaška. Všichni navržení 

s účastí ve hlasovací komisi souhlasili. 

Usnesení 23-07a: AS ČVUT zvolil do hlasovací komise J. Janouška, V. Kříhu a 

I. Halašku. 

Počet osob s hlasovacím právem: 32 

Hlasování: 31:0:1. Usnesení bylo přijato. 
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Usnesení 23-07: Akademický senát ČVUT schválil návrh na jmenování 

prof. Ing. Karla Melzocha, CSc. mimořádným členem Vědecké 

rady ČVUT v Praze 

Počet osob s hlasovacím právem: 32 

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

 

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

studentů Fakulty architektury ČVUT 

Vzhledem k rezignaci J. Váni a absenci náhradníků přistoupil AS ČVUT k vyhlášení 

doplňovacích voleb ve volebním obvodu studentů Fakulty architektury ČVUT. Do hlavní 

volební komise byli navrženi D. Matějovská, M. Mára a P. Olšák. Všichni navržení 

s účastí ve volební komisi souhlasili. 

Usnesení 23-08: Akademický senát ČVUT jmenuje hlavní volební komisi pro 

doplňovací volby do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů 

Fakulty architektury ČVUT ve složení: D. Matějovská (předseda), P. 

Olšák, M. Mára. 

Počet osob s hlasovacím právem: 32 

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

Usnesení 23-08a: Akademický senát ČVUT vyhlašuje doplňovací volby do AS ČVUT 

ve volebním obvodu studentů Fakulty architektury, ČVUT. 

Počet osob s hlasovacím právem: 32 

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

 

9. Informace o jednání předsedů komisí (KIS, Komise pro vědu, tvůrčí činnost 

a doktorské studium, Komise pro rozvoj) s prezidentem Studentské unie 

ČVUT 

Předseda KIS I. Halaška informoval o schůzce předsedů 3 komisí s prezidentem 

SU ČVUT, Michalem Halenkou. I. Halaška stručně shrnul průběh tohoto jednání a uvedl 

základní myšlenky závěrů, na kterých se následně shodli všichni 3 zástupci AS. 

Konstatoval, že rámcová smlouva mezi ČVUT a SU ČVUT z roku 2002 a základní 

dokumenty unie umožňují netransparentní čerpání výhod z této smlouvy vyplývající i 

fyzickými osobami, které nejsou studenty žádné VŠ, ani nemají žádný jiný vztah k ČVUT. 

Studentům ČVUT pak čerpání výhod je podmíněno vstoupením do unie a zaplacením 

členského příspěvku. Podrobněji jsou závěry uvedeny v podkladovém materiálu pro 

zasedáním AS. Po tomto úvodu vystoupil Michal Halenka, prezident SU ČVUT, 

konstatoval, že předložený materiál neměl před zasedáním AS k dispozici, upozornil na 

drobné nepřesnosti v předloženém materiálu a pak okomentoval fakt, že ve vedení SU 

ČVUT a klubu Silicon Hill jsou i nestudenti. 

Poté proběhla diskuze nad současným uspořádáním a zněním rámcové smlouvy Studentské 

unie ČVUT a ČVUT. Rektor, prorektor Jettmar, Michal Halenka a Václava Sedlmajerová 

(bývalá presidentka SU ČVUT) informovali senát o dosud proběhlých jednáních mezi 
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vedením univerzity a studentské unie týkajících se nové smlouvy (stávající se každoročně 

prodlužuje). Na základě dohody obou stran se čeká na nové stanovy spolku. K tomu však 

V. Haasz dodal, že dle jeho názoru nic nebrání tomu, aby byla smlouva připravována již 

nyní a podepsána tak, aby nebylo nutné stávající rámcovou smlouvu opět prodlužovat.   

M. Jex uvedl, že se domnívá, že smlouva by měla obsahovat body týkající se konkrétních 

podmínek zprostředkování připojení k internetu, pronájmu místností, sponzorování 

velkých akcí SU ze strany ČVUT (jiná forma než přes Fond studentských projektů), 

propůjčení k užívání loga a názvu ČVUT. 

V diskusi mimo jiné zaznělo i konstatování, že členství v SU ČVUT není vázáno na statut 

studenta (a to ani v případě funkcionářů SU) a dále požadavek na pokrytí kolejí ČVUT 

bezdrátovou sítí EDUROAM. K tomu M. Halenka však dodal, že zavedení EDUROAM na 

kolejích ČVUT by mohlo snížit zájem studentů o členství v SU ČVUT a narušit tak i 

financování SU ČVUT. 

J. Schmid upozornil, že ÚTVS provozuje na Strahově sportoviště a požádal, aby rozšíření 

akademické sítě Eduroam nebylo motivováno pouze potřebami studentů a dalších členů 

akademických obcí, nýbrž i potřebami zaměstnanců ČVUT, jako jsou pracovníci SÚZ a 

pracovníci ÚTVS. 

Usnesení 23-09: Akademický senát ČVUT vzal na vědomí informaci o jednání 

předsedů komisí (Komise pro informační systém; Komise pro vědu, 

tvůrčí činnost a doktorské studium; Komise pro rozvoj) s 

prezidentem Studentské unie ČVUT. 

Počet osob s hlasovacím právem: 32 

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

Usnesení: 23-09a: AS ČVUT žádá vedení ČVUT, aby uzavřelo novou smlouvu se 

Studentskou unií ČVUT s tím, že v této smlouvě bude definována 

jak oblast spolupráce, tak i (transparentním způsobem) podpora 

aktivitám SU ČVUT. 

Počet osob s hlasovacím právem: 32 

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

Usnesení: 23-09b: AS ČVUT žádá vedení ČVUT, aby byl urychleně přijat záměr 

pokrýt budovy ČVUT, kde je to účelné, bezdrátovou sítí 

EDUROAM. 

Počet osob s hlasovacím právem: 32 

Hlasování: 28:0:4. Usnesení bylo přijato. 

 

10. Různé:  

a) Informace rektora  

Rektor informoval o průběhu jednání týkající se projektu Dejvice Center. V minulých 

týdnech proběhla jednání s VŠCHT a Dejvice Center, týkající se mimo jiné ceny v případě 

předpokládaného odkupu části pozemku na Vítězném náměstí. Zde se podařilo dosáhnout 

jistého pokroku ve způsobu určení její výše. Jsou též připraveny podklady pro jednání o 
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odkoupení část budovy VŠCHT, kde sídlí Kloknerův ústav. Dále se věnoval probíhajícím 

jednáním s děkany o rozdělení příspěvku na vzdělávací činnost a dotace na rozvoj 

výzkumné organizace. O výši mimonormativního financování bude Kolegium rektora ještě 

jednat v následujících týdnech. Poté bude rozpis poskytnut senátu ke schválení na 

dubnovém zasedání AS. Dále rektor sdělil, že termín dokončení stavby budovy ČVUT 

CIIRC (červenec 2016) není ohrožen. Na dotaz V. Haasze, týkajícího se předpokládaných 

výdajů za vícepráce, sdělil, že jeho odhad jsou jednotky, maximálně několik desítek mil. 

Kč. Na závěr informoval AS, že ČVUT podalo 14 přihlášek do OP VVV „Excelentní 

týmy“. Celková požadovaná částka je 2,6 mld. Kč.  

 

b) Příprava zprávy o činnosti AS ČVUT za r. 2015 

Předseda AS ČVUT konstatoval, že na posledním zasedání AS požádal předsedy komisí 

o zprávu o činnosti komisí v r. 2015. Poděkoval všem předsedům, kteří již zprávu zaslali a 

konstatoval, že. však dosud neobdržel zprávu z HK. 

c) Informace o setkání předsednictev akademických senátů pražských VVŠ 

Předseda informoval senát o průběhu setkání rozšířených předsednictev akademických 

senátů pražských vysokých škol. Poděkoval všem, kteří se na přípravě setkání podíleli. 

d) Informace o práci komise zabývající se úpravou grafického manuálu 

identity ČVUT 

P. Olšák informoval o zasedáních komise zabývající se úpravou grafického manuálu. 

Komise se setkala dvakrát na odboru pro PRaM. Jedno ze setkání proběhlo za přítomnosti 

dodavatelské firmy. P. Olšák poukázal na legislativní problémy, které mohou s přijetím 

příkazu rektora týkajícího se grafického manuálu vzniknout. Předseda AS ČVUT požádal 

předsedu komise o písemné shrnutí výsledků jednání komise. 

e) Různé 

I. Halaška informoval o jednání, které se zabývá aktualizací webových stránek AS ČVUT. 

Prorektor Jettmar informoval o stávajícím stavu přijímání přihlášek do Bc. a Mgr. oborů. 

P. Olšák upozornil na zveřejňování zmršených verzí dokumentů na webových stránkách 

univerzity (viz úplné znění Volebního a jednacího řádu AS ČVUT v Praze) a žádá 

o systémové řešení. Předseda AS ČVUT přislíbil projednání této záležitosti na vedení 

ČVUT. 

P. Olšák informoval o jednáních na RVŠ a problematice studentských senátorů při 

přechodu na navazující studium. S ohledem na začátek semestru 1. října nestačí lhůta 90 

dní pro tento přechod. 

 

Příští zasedání AS se koná dne 27. 4. 2016. 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Václava Sedlmajerová  prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. 

předseda AS ČVUT 


