České vysoké učení technické v Praze
Zasedání Akademického senátu ČVUT
Termín zasedání: 24. zasedání AS ČVUT, 27. 4. 2016

Zápis z 24. jednání Akademického senátu ČVUT
konaného dne 27. 4. 2016
Přítomni: prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1); doc. Ing. Cajthaml Jiří, Ph.D. (F1);
doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1); Jan Matějka (F1); Ing. Mára Michal (F1); doc. Ing. Bauma
Václav, CSc. (F2); prof. Ing. Šika Zbyněk, Ph.D. (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. Malý Jan (F3); Bc. Michal Švácha (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. 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. 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); Němcová Kateřina (MÚVS)

Omluveni: Ing. arch. Janíková Barbora (F5)
Neomluveni: Ing. Punčochář Jan (F2); Bc. Smrž Josef (F8)
Hosté: prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc.; Ing. Kabourková Markéta; Ing. Pelikán Tomáš; prof.
Ing. Tvrdík Pavel, CSc.; Jirků Jonáš; prof. Ing. Jex Igor, DrSc.; Novotný Josef; Ing. Kupec
Tomáš; Ing. Svoboda Josef, Ph.D.; doc. Mgr. Chum Ondřej, Ph.D.; Brown David; prof. Ing.
Zelinka Tomáš, CSc.; Ing. arch. Rudovský Zdeněk, Ph.D.; prof. Ing. Kohoutková Alena, CSc.;
prof. MUDr. Rosina Jozef, Ph.D.; doc. Ing. Chyský Jan, CSc.; RNDr. Čermák Igor, CSc.; prof.
Ing. arch. Lábus Ladislav, Hon. FAIA; prof. Ing. Valášek Michael, DrSc.

Program:
1. Schválení programu 24. zasedání AS ČVUT
2. Schválení zápisu z 23. Zasedání AS ČVUT
3. Informace o výsledcích doplňujících voleb
4. Projednání Organizačního řádu SÚZ – ČVUT
5. Úprava metodiky pro rozpis příspěvku na vzdělávací činnost a dotace na rozvoj VO
6. Projednání rozpisu příspěvku na vzdělávací činnost a dotace na rozvoj VO
7. Projednání změny stávajícího Statutu pro udělování medaile ČVUT
8. Projednání změny stávajícího Statutu pro udělování Felberovy medaile
9. Schválení Zprávy o činnosti AS ČVUT v r. 2015
10. Projednání vydání souhlasu ČVUT s umístěním stavby – sanace kanalizace na Strahově
11. Různé
a) informace rektora
b) vyhlášení soutěže Fondu celoškolských aktivit a delegování zástupců AS do komise pro
posuzování projektů
c) informace o navržení zástupce AS do školské rady
d) problémy v základní škole Lvíčata
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1. Schválení programu 24. zasedání AS ČVUT
Předseda AS ČVUT, prof. Haasz, navrhl změnu programu. Na program zasedání je přidán
informativní bod o výsledcích voleb nefakultních součástí. V programu byly také
předsunuty body, které vyžadují vyšší kvórum.
Usnesení: 24-01: Akademický senát ČVUT schvaluje program 24. zasedání
AS ČVUT.
Počet osob s hlasovacím právem: 37
Hlasování: 36-0-1. Usnesení bylo přijato.

2. Schválení zápisu z 23. zasedání AS ČVUT
Všechny připomínky, které byly zaslány, byly zapracovány do finální verze zápisu. Ta je
vystavena na Inforeku.
Usnesení: 24-02: Akademický senát ČVUT schvaluje zápis z 23. zasedání AS ČVUT.
Počet osob s hlasovacím právem: 38
Hlasování: 33-0-5 Usnesení bylo přijato.

3. Informace o výsledcích doplňujících voleb
P. Andres informoval o průběhu doplňujících voleb do studentské části za nefakultní
součásti. Volební účast byla 19,1 %. Senátorkou studentské části AS ČVUT za nefakultní
součásti byla zvolena Kateřina Němcová.

4. Projednání Organizačního řádu SÚZ – ČVUT
Ředitelka Správy účelových zařízení ČVUT (SÚZ) M. Kabourková seznámila AS se
současným stavem a představila svoji koncepci řízení a změn. Jejím cílem je definovat
povinnosti jednotlivých zaměstnanců a vedoucích pracovišť a nastavení pravidel kontroly
jejich činnosti. Je např. třeba optimalizovat oběh dokumentace a podepisovaných
dokumentů, vytvořit bezpečné legislativní prostředí a provést revizi stávajících předpisů a
norem. V současné době např. neexistuje komplexní přehled smluv. M. Kabourková
představila vizi zřízení oddělení IT (správa sítě a dalších technických vybavení, správu
stravovacího softwaru apod.). Dále informovala AS ČVUT o tom, že v současné době
probíhá na SÚZ celková inventura. Co se týče stavu ubytování a stravování, konstatovala,
že vybavení kolejí je daleko za dobou životnosti a je třeba postupně pořídit nové.
Stravování je po řadě let neztrátové, i tak je ale třeba nastavit systémovou změnu v nákupu
potravin. Rektor informoval AS ČVUT o tom, že vedení koncepci paní ředitelky schválilo.
P. Tvrdík se dotázal, zdali je v plánu vytvoření ubytovacích kapacit pro hostující
profesory. M. Kabourková odpověděla, že i toto je součástí koncepce, stejně jako například
byty pro doktorandy. P. Olšák navrhl vyjádřit podporu této koncepci.
J. Matějka informoval, že Komise pro SÚZ jednomyslně doporučila Organizační řád
schválit a vyjádřila paní ředitelce podporu.
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Poté P. Olšák konstatoval, že i Legislativní komise doporučuje senátu vyslovit souhlas
s předloženým Organizačním řádem. K tomu dodal, že součástí organizačních řádů jsou i
číselníky jednotlivých organizačních jednotek. Paní ředitelka přislíbila, že do měsíce tuto
přílohu dodá.
Usnesení: 24-04a: AS ČVUT bere na vědomí informaci o stavu, záměrech rozvoje
SÚZ a připravovaných změnách. Prezentovanou koncepci
podporuje.
Počet osob s hlasovacím právem: 40
Hlasování: 38-0-2 Usnesení bylo přijato.
Usnesení: 24-04: AS ČVUT vyjadřuje souhlas s předloženým Organizačním řádem
Správy účelových zařízení ČVUT v Praze
Počet osob s hlasovacím právem: 40
Hlasování: 39-0-1 Usnesení bylo přijato.

5. Úprava metodiky pro rozpis příspěvku na vzdělávací činnost a dotace na
rozvoj VO
Rektor informoval senát o návrhu na úpravu metodiky pro rozpis příspěvků. V návaznosti
na schválenou metodiku, jednání Kolegia rektora ČVUT a jednání Hospodářské komise
předložil úpravu metodiky v bodech 3.1. a 3.5 s tím, že pokud senát nebude chtít ani jeden
z těchto bodů měnit, pak by měl vysvětlit, jak postupovat v bodech 3.1 a 3.5. V opačném
případě by měl revokovat své usnesení a hlasovat o změně v metodice.
Rektor informoval, že v pondělí proběhlo mimořádné jednání s děkany. Jeho výsledkem
byl většinový souhlas s tím, aby v bodě 3.1 došlo k upřesnění v tom smyslu, že budou
použita data za r. 2015 a bod 3.5 byl ponechán beze změny. Rektor tento většinový názor
děkanů podpořil. Současně však informoval AS, že někteří z děkanů s tímto nesouhlasili a
zastávali názor, že metodika jednou schválená by se neměla měnit a mělo by se postupovat
podle toho, jak prostředky rozděluje ministerstvo.
V. Haasz doplnil informaci o průběhu zasedání HK. HK navrhla na svém zasedání 13. 4.
změnu metodiky v bodě 3.5. Na zasedání 20. 4. po delší diskusi týkající se bodu 3.1
nedošlo ke shodě a rektor na základě proběhlé diskuse přislíbil předložit AS návrh na
změnu metodiky v bodě 3.1. a 3.5 s tím, že podporuje většinové stanovisko děkanů (tj.
upravit bod 3.1 ve smyslu použití dat z r. 2015 a neměnit znění bodu 3.5, tedy
z předložených variant variantu 2).
Z. Bittnar a F. Hrdlička nesouhlasili se změnami již schválené metodiky. P. Olšák řekl, že
podle současné metodiky je jasné, jak se budou příspěvky rozdělovat. Toto podpořil
V. Kříha. P. Olšák dále podotkl, že senát může své usnesení týkající se Metodiky na
základě nových skutečností revokovat a navrhl dle doporučení LK postup při hlasování nejprve hlasovat o úpravě bodu 3.1. a dále nezávisle na tom o změně bodu 3.5.
M. Hrončok navrhl specifikovat nejasnosti metodiky prostřednictvím přijetí dodatku
k metodice. V. Haasz informoval senát o tom, o jak velké změny v rozpisu prostředků
u jednotlivých fakult jde. Děkan Jex podpořil variantu č. 2 i s ohledem na to, že FJFI tím
3

České vysoké učení technické v Praze
Zasedání Akademického senátu ČVUT
Termín zasedání: 24. zasedání AS ČVUT, 27. 4. 2016

přijde o finanční prostředky. Děkan Lábus informoval o tom, že také podpořil variantu 2.
V diskuzi dále vystoupili J. Cajthaml, děkan Tvrdík, J. Janoušek a M. Kohout.
Poté AS přistoupil k hlasování.
Usnesení: 24-05: AS ČVUT schvaluje změnu metodiky v článku 3.1.: … Tato částka
je na součásti dělena v takovém poměru, jaký odpovídá výkonům
dané součásti zajišťující výuku a (nebo) výzkum, kterými přispěla
k získání prostředků pro ČVUT podle údajů za r. 2015.
Počet osob s hlasovacím právem: 40
Hlasování: 29-5-6 Usnesení bylo přijato.
Usnesení: 24-05a: AS ČVUT schvaluje změnu metodiky v článku 3.5.: …
stanovenými podle metodiky RVVI (bodové výsledky RIV) a
podkladů MŠMT s tím, že body udělené RVVI za II. pilíř
hodnocení nebudou v r. 2016 započítávány. V případě …
Počet osob s hlasovacím právem: 40
Hlasování: 8-22-10 Usnesení nebylo přijato.

6. Projednání rozpisu příspěvku na vzdělávací činnost a dotace na rozvoj VO
Kvestor představil návrh mimonormativu pro rok 2016. Rozdíl mimonormativních
prostředků na rok 2015 byl schválen senátem ve výši 240 mil. Kč, skutečné čerpání bylo
ve výši 253 mil. Kč (rozdíl čerpán z fondů a zisku z doplňkové činnosti). Na základě
jednání s děkany 25. 4. předložil rektor ke schválení AS celkový mimonormativ pro 2016
ve výši 250 mil. Kč s tím, že rozpis mimonormativu, který pan kvestor promítl, byl dle
toho upraven. Současně dodal, že je do toho započteno i 6,5 mil. Kč na udržitelnost
Inovacentra.
HK navrhla zkrácení předkládacího termínu na pondělí 2. 5. vzhledem k předpokládanému
termínu mimořádného zasedání.
V následné diskusi, kde vystoupili I. Halaška a J. Demel, vysvětlil kvestor problém týkající
se investičních prostředků ve výši 10 mil. Kč pro dofinancování budovy ČVUT-CIIRC.
P. Olšák se dotázal, zda prostředky na univerzitní školu a školku Lvíčata se budou
zvyšovat. Rektor odpověděl, že nikoliv. Náklady na prostory počítají s provozem první až
páté třídy základní školy a mateřské školy. Poté předseda senátu na žádost rektora navrhl
svolání mimořádného zasedání AS ČVUT na středu 4. 5. s jediným bodem jednání –
schválení rozpisu příspěvků a dotací přidělených ČVUT a oddělení prostředků na
mimonormativní financování pro rok 2016. Současně navrhl následující usnesení, o kterém
nechal hlasovat.
Usnesení: 24-06: AS ČVUT žádá vedení ČVUT o předložení rozpisu příspěvků a
dotací přidělených ČVUT a oddělení prostředků na mimonormativní financování pro rok 2016, který je v souladu se
schválenou změnou metodiky nejpozději do 2. 5. 2016, 8:00.
Počet osob s hlasovacím právem: 38
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Hlasování: 36 – 0 - 2 Usnesení bylo přijato.
Po schválení výše uvedeného usnesení proběhla diskuse včetně informativního hlasování
týkající se termínu a hodiny začátku mimořádného jednání vzhledem k předpokládané
usnášeníschopnosti. Vzhledem k tomu, že z výsledku diskuse vyplynulo vysoké riziko, že
senát nebude v případě mimořádného zasedání usnášeníschopný, přednesl kvestor vstřícný
návrh, že rozpis příspěvků a dotací přidělených ČVUT a oddělení prostředků na
mimonormativní financování pro rok 2016 po přepočtení položek ovlivněných schválenou
výší mimonormativu předloží akademickému senátu zhruba do hodiny. (Změny oproti
rozpisu předloženého před zasedáním AS se týkají pouze některých položek, a to
v nevýznamné výši.). Zhruba po hodině (mezitím probíhalo další jednání AS) kvestor
představil upravený návrh rozpisu a mimonormativu pro rok 2016. Výpočet odpovídá
metodice, kterou senát schválil, a mimonormativu ve výši 250 mil. Kč. Současně byl na
žádost M. Hrončoka příslušný materiál uložen na INFOREK k podkladovým materiálům
pro 24. zasedání AS.
Usnesení: 24-06a: AS ČVUT schvaluje předložený rozpis příspěvků a dotací
přidělených ČVUT a oddělení prostředků na mimonormativní
financování pro rok 2016.
Počet osob s hlasovacím právem: 36
Hlasování: 32 – 0 - 4 Usnesení bylo přijato.

7. Projednání změny stávajícího Statutu pro udělování medaile ČVUT
Rektor předložil návrh změny Statutu pro udělování medaile ČVUT. P. Olšák konstatoval,
že Legislativní komise doporučuje vyjádřit souhlas po zapracování připomínek
technického rázu (viz zápis ze schůze LK).
Usnesení: 24-07: AS ČVUT souhlasně projednal Statut Medaile ČVUT v Praze ve
znění uvedeném v bodě III předloženého materiálu po zapracování
připomínek technického rázu, které doporučila Legislativní komise.
Počet osob s hlasovacím právem: 35
Hlasování: 35-0-0. Usnesení bylo přijato.

8. Projednání změny stávajícího Statutu pro udělování Felberovy medaile
Rektor předložil návrh změny Statutu pro udělování Felberovy medaile. Změny spočívají
ve sjednocení dikce a souladu s předpisy ČVUT. P. Olšák stejně jako v předchozím
případě konstatoval, že Legislativní komise doporučuje vyjádřit souhlas po zapracování
připomínek technického rázu (viz zápis ze schůze LK).
Usnesení: 24-08: AS ČVUT souhlasně projednal Statut Felberovy medaile ve znění
uvedeném v bodě III předloženého materiálu po zapracování
připomínek technického rázu, které doporučila Legislativní komise.
Počet osob s hlasovacím právem: 35
Hlasování: 35-0-0. Usnesení bylo přijato.
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9. Schválení Zprávy o činnosti AS ČVUT v r. 2015
Předseda AS předložil Akademickému senátu ke schválení Zprávu o činnosti AS ČVUT
v r. 2015. Přitom poděkoval zejména předchozímu předsedovi AS ČVUT a dále předsedům komisí
za spolupráci při přípravě zprávy.

Usnesení: 24-09: AS ČVUT schválil Zprávu o činnosti AS ČVUT v r. 2015
v předloženém znění.
Počet osob s hlasovacím právem: 35
Hlasování: 29-0-6 Usnesení bylo přijato.

10. Projednání vydání souhlasu ČVUT s umístěním stavby – sanace kanalizace
na Strahově
Rektor informoval, že Pražské vodovody a kanalizace mají zájem opravit kanalizační stoku
na Strahově na své vlastní náklady a k tomu potřebují souhlas majitele pozemku. Správní
rada, která s tím musí též souhlasit, bude zasedat 3. května. M. Hrončok se dotázal, zda
bude omezena kanalizace na kolejích. Rektor odpověděl, že bude omezena maximálně na
pár hodin, než budou koleje přepojeny ze staré na novou kanalizaci. P. Olšák upozornil na
další podmínky pro provoz kolejí, které byly uvedeny v dopise paní ředitelky SÚZ. K tomu
rektor konstatoval, že všechny připomínky ČVUT byly firmou akceptovány.
Usnesení: 24-10: AS ČVUT souhlasně projednal návrh na vydání souhlasu ČVUT
s umístěním stavby – sanace kanalizace na Strahově
Počet osob s hlasovacím právem: 35
Hlasování: 35 – 0 - 0 Usnesení bylo přijato.

11. Různé:
a) informace rektora
Rektor informoval o průběhu stavby CIIRC. Výstavba by měla být dokončena v termínu.
Rektorát a VIC by se do budovy měly stěhovat již v září. V případě zájmu AS může být
zorganizována další exkurze na stavbě. Dále rektor informoval o probíhajících jednáních
s právníky ohledně vypořádání pozemků na Vítězném náměstí. VŠCHT je ochotna prodat
ČVUT prostory Kloknerova ústavu, jedná se o ceně. Na další zasedání AS by vedení
připravilo materiály, které by zahrnovaly veškeré vypořádání prostor s VŠCHT. Na
červnovém zasedání by bylo vhodné, aby se senát k předloženým dokumentům vyjádřil.
Na závěr rektor seznámil AS s tím, že do první výzvy OP VVV bylo přihlášeno
14 projektů. ČVUT se chystá na výzvu ESF, ERDF.

b) vyhlášení soutěže Fondu celoškolských aktivit a delegování zástupců AS
do komise pro posuzování projektů
Prorektor Chyský seznámil AS s vyhlášením soutěže Fondu celoškolských aktivit a požádal
AS o delegování zástupců do komise pro posuzování projektů. V následné diskusi J. Feit požádal
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na základě zkušenosti z minulých let, aby řešitelé projektů nemohli o projektech zároveň
rozhodovat. Prorektor odpověděl, že to považuje za samozřejmé, seznámil AS se složením
komise a konstatoval, že v tomto případě střed zájmů nehrozí.
Usnesení: 24-11: AS ČVUT navrhuje do komise pro posuzování projektů Fondu
celoškolských aktivit J. Janouška a M. Šefla.
Počet osob s hlasovacím právem: 36
Hlasování: 33-0-3 Usnesení bylo přijato.

c) informace o navržení zástupce AS do školské rady
Předseda AS ČVUT informoval senát o nominaci do školské rady základní univerzitní
školy. V. Haasz jmenoval P. Andrese a požádal senát o podpůrné usnesení. Kancléř
informoval senát o tom, že rada byla ustanovena a měla ustanovující schůzi, na které si
zvolila předsedu (P. Andrese).
Usnesení: 24-1a: AS ČVUT bere na vědomí, že jako zástupce AS do školské rady byl
navržen P. Andres
Počet osob s hlasovacím právem: 36
Hlasování: 35-0-1 Usnesení bylo přijato.

d) Problémy v základní škole Lvíčata
Předseda AS informoval, že dostal dopis od pana Novotného, ve kterém si stěžuje na
způsob zřízení školské rady a dále e-mail od jednoho z rodičů, který byl adresován všem
členům AS. Dopis dostal i pan rektor a pan kvestor. Předseda AS konstatoval, že o tom
informoval zástupce AS v Radě školské právnické osoby a ve Školské radě a požádal je,
aby se sešli a připravili pro následující zasedání AS podrobnější informaci. Na závěr rektor
informoval o složení Rady školské právnické osoby a Školské rady.

e) Různé
P. Olšák informoval senát, že na webu stále visí špatné znění organizačního řádu. Dále
P. Olšák požádal pana rektora o předložení statutu, kde bude změna ve smyslu prodloužení
lhůty pro studenty z 90 dní na 120 dní. Vedení ČVUT toto projednalo a na další zasedání
senátu předloží změnový dokument.

Příští jednání se koná dne 25. 5. 2016.
prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.
předseda AS ČVUT
Zapsala: Ing. Václava Sedlmajerová
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