České vysoké učení technické v Praze
Zasedání Akademického senátu ČVUT
Termín zasedání: 26. zasedání AS ČVUT, 29. 6. 2016

Zápis z 26. jednání Akademického senátu ČVUT
konaného dne 29. 6. 2016
Přítomni: prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1); doc. Ing. Cajthaml Jiří, Ph.D. (F1); doc. RNDr. Demel
Jiří, CSc. (F1); Jan Matějka (F1); doc. Ing. Bauma Václav, CSc. (F2); prof. Ing. Šika Zbyněk, Ph.D. (F2);
prof. Ing. Hrdlička František, CSc. (F2); Ing. Punčochář Jan (F2); Ing. Volech Jiří (F2); prof. Ing. Haasz
Vladimír, CSc. (F3); MUDr. Ing. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3); RNDr. Olšák Petr (F3); doc. Ing. Kálal
Milan, CSc. (F4); doc. Ing. Richter Ivan, Dr. (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); Mgr. Böhm Pavel (F7); Pokorný Tomáš (F7);
Ing. Halaška Ivan (F8); doc. Ing. Janoušek Jan, Ph.D. (F8); Mára Jan (F8); Ing. Andres
Pavel, Ph.D., ING.PAED.IGIP (MÚVS); Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ); Novotný Zbyněk (MÚVS);
Němcová Kateřina (MÚVS)
Omluveni: Ing. Muzikář Zdeněk, CSc. (F8); PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS); Ing. Průša Petr, Ph.D.
(F4)
Neomluveni: Bc. Mára Michal (F1); Bc. Malý Jan (F3) ; Ing. Vaniš Miroslav (F6); Bc. Smrž Josef (F8)
Hosté: prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc. (REK); Ing. Pelikán Tomáš (REK); prof. Ing. Kohoutková
Alena, CSc. (FSv); prof. Ing. Valášek Michael, DrSc. (FS); doc. Ing. Jettmar Josef, CSc. (REK);
doc. Ing. Chyský Jan, CSc. (REK); Kocourek Josef (FD); RNDr. Čermák Igor, CSc. (REK); prof. Ing.
Kučera, DrSc. Dr. h. c. (CIIRC); Matouš Pištora (FIT); Dvořáková Marie (MÚVS); Bc. Jeřábek Stanislav
(FIT); Jirků Jonáš (FD); Mgr. Kos Lukáš, MBA (REK); Ing. Kabourková Markéta (SÚZ); Bubeník
František (FSv); Ing. Svoboda Josef, Ph.D. (REK); prof. Ing. Ripka Pavel, CSc. (FEL); prof. Ing. Jex Igor,
DrSc. (FJFI); prof. Ing. Tvrdík Pavel, CSc. (FIT); Pojman Martin (REK); Elfmarková Darja (REK);
Huspek Jakub (SU ČVUT)

Program:
1. Schválení programu 26. zasedání AS
2. Schválení zápisu z 25. Zasedání AS
3. Schválení přílohy k Dlouhodobému záměru ČVUT
4. Schválení Zprávy o hospodaření ČVUT za r. 2015
5. Schválení rozpočtu ČVUT pro r. 2016
6. Schválení Zprávy o činnosti ČVUT za r. 2015
7. Schválení VI. změny Statutu ČVUT
8. Schválení Řádu doktorského studia ČVUT FD
9. Schválení 1. změnu Statutu ČVUT FD
10. Schválení změny Řádu doktorského studia ČVUT FIT
11. Volba volební komise a vyhlášení voleb do AS ČVUT na funkční období 2017-2019
12. Různé:
a) informace rektora
- týkající se situace ve škole Lvíčata (dle usnesení AS 25-11 z 25. 5. 2016);
- o stavu jednání o smlouvě se Studentskou unií ČVUT (dle usnesení AS 25-12
z 25. 5. 2016);
- další informace;
b) žádost o předložení harmonogramu implementace novely VŠ zákona do interních
předpisů – termín: zasedání AS 21. 9. 2016;
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c) informace o dopise předsedovi AS a žádost o podání informace o plnění koncepce
rozvoje SÚZ prezentované ředitelkou SÚZ na 24. zasedání AS za 1. pololetí 2016 –
termín: zasedání AS 21. 9. 2016;
d) informace o žádosti o poskytnutí informací na základě Zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
e) informace o jednání týkající se „dynamických“ www stránek AS ČVUT
f) návrh člena a náhradníka do komise pro výběrové řízení 17. 7. 2016 - akce IT vybavení
ČVUT-CIIRC (člen: P. Olšák, náhradník: J. Demel);
g) návrh člena a náhradníka do komise pro výběrové řízení 18. 7. 2016 - akce Laboratoř
moderních metod výuky anatomie (člen: Z. Hon, náhradník: J. Kašpar);
h) Prohlášení předsedů AS k financování VŠ a IS VaV.

1. Schválení programu 26. zasedání AS ČVUT
Před projednáním tohoto bodu předseda AS představil nového senátora Jana Máru z FIT.
Usnesení 26-01: Akademický senát ČVUT schvaluje upravenou verzi programu
26. zasedání AS ČVUT.
Počet osob s hlasovacím právem: 34
Hlasování: 34-0-0. Usnesení bylo přijato.

2. Schválení zápisu z 25. zasedání AS ČVUT
M. Jex uvedl, že veškeré zaslané připomínky byly do zápisu zapracovány. Tato verze byla
vystavena na Inforeku.
Usnesení: 26-02: Akademický senát ČVUT schvaluje zápis z 25. zasedání AS ČVUT.
Počet osob s hlasovacím právem: 34
Hlasování: 31-0-3. Usnesení bylo přijato.

3. Schválení přílohy k Dlouhodobému záměru ČVUT
Rektor poděkoval všem fakultám za spolupráci při tvorbě přílohy k Dlouhodobému záměru.
Termín pro dodání podkladů pro jednání AS byl po domluvě s předsedou AS ČVUT
prodloužen. Podklady byly vystaveny v pátek z důvodu nesčetných připomínek, které
přišly pozdě a které chtělo vedení univerzity zapracovat.
V. Haasz poděkoval J. Janouškovi a J. Demelovi za jejich spolupráci při vytváření poslední
předložené dokumentu. Dále informoval, že po termínu ještě upozornil děkan Ripka na to,
že v dokumentu není explicitně vyjádřen zájem fakult o zapojení se do projektů ERDF.
Navrhl proto toto zahrnout do usnesení AS ČVUT.
J Demel sdělil, že k tomuto bodu se sešly komise pro vědu a komise pro rozvoj celkem
dvakrát. Obě komise doporučují dokument schválit po zapracování připomínek.
J. Janoušek doplnil, že příště by bylo dobré začít s prací na dokumentu dříve a prodloužit
projednávání alespoň o měsíc. Rektor upozornil, že nelze dokument připravovat před tím,
než jsou známy texty jednotlivých výzev.
Usnesení 26-03: Akademický senát ČVUT schválil přílohu k Dlouhodobému záměru
ČVUT s tím, že bude dodatečně doplněna o záměr podat fakultní projekty, které
budou zaslány do 15. 7. 2016.
Počet osob s hlasovacím právem: 34
Hlasování: 32-0-2. Usnesení bylo přijato.
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4. Schválení Zprávy o hospodaření ČVUT za r. 2015
Kvestor představil Zprávu o hospodaření ČVUT za r. 2015. V prezentaci shrnul výsledky
hospodaření univerzity. Zpráva byla projednána na vedení, kolegiu rektora a na jednání
Hospodářské komise.
V. Haasz informoval AS o návrhu na doplňující usnesení, který vznikl na jednání
Hospodářské komise. Z. Bittnar toto doplnil s tím, že HK doporučuje zprávu o hospodaření
schválit.
Usnesení 26-04: Akademický senát ČVUT schválil zprávu o hospodaření ČVUT
za r. 2015.
Počet osob s hlasovacím právem: 35
Hlasování: 34-0-1 Usnesení bylo přijato.
Usnesení 26-04a: Akademický senát ČVUT žádá rektora, aby dodatečné jednorázové
položky (např. užití fondů), které nebyly předjímány schváleným rozpočtem a pokud
budou vyšší než 1 mil. Kč, byly v průběhu účetního roku předkládány senátu ke
schválení.
Počet osob s hlasovacím právem: 35
Hlasování: 33-0-2 Usnesení bylo přijato.

5. Schválení rozpočtu ČVUT pro r. 2016
Rektor představil návrh rozpočtu ČVUT pro rok 2016. Tento návrh rozpočtu podpořilo
Kolegium rektora.
Z Bittnar informoval o jednání Hospodářská komise. HK vyslovila souhlas s předloženým
návrhem na externí půjčku pro zajištění dofinancování stavby budovy ČVUT-CIIRC a
jednomyslně doporučuje předložený rozpočet schválit. HK dále požaduje, aby byl do
15. října předložen plán realizace Strategie ČVUT v krátkodobém a střednědobém
výhledu.
Proběhla diskuze ohledně financování projektu CIIRC (děkan Tvrdík, J. Janoušek, rektor).
V. Haasz informoval AS ČVUT o proběhlé schůzce s prof. Maříkem ohledně CIIRC.
Materiál připravený na toto jednání prof. Maříkem byl vyvěšen mezi podklady pro jednání
AS.
Usnesení 26-05: Akademický senát ČVUT schválil rozpočet ČVUT v předloženém
znění s tím, že externí půjčka ve výši 160 mil. Kč bude hrazena z následujících zdrojů:
- příspěvku do FRIM;
- z části příjmu za pronájmy;
- z případného prodeje majetku;
- z dalších příjmů (např. vyšší vratka DPH).
Počet osob s hlasovacím právem: 36
Hlasování: 33-0-3. Usnesení bylo přijato.
Usnesení 26-05a: Akademický senát ČVUT žádá rektora, aby ve spolupráci s děkany
zpracoval do 15. 10. 2016 Plán realizace Strategie ČVUT v krátkodobém a
střednědobém výhledu. Ten by měl respektovat zejména následující okruhy:
a) podmínky udržitelnosti velkých nemovitých investic ČVUT,
b) podmínky pro získávání, dofinancování a realizace získaných projektů OP VVV,
včetně užití režie projektu,
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c) podmínky správy a podílu na správě nových nemovitostí ČVUT.
Počet osob s hlasovacím právem: 36
Hlasování: 35-0-1 Usnesení bylo přijato.

6. Schválení Zprávy o činnosti ČVUT za r. 2015
Pror. Chyský představil zprávu o činnosti ČVUT za r. 2015. Zprávu projednala Správní
rada, Vědecká rada a Kolegium rektora. Připomínky ke zprávě byly zapracovány.
Předseda komise pro rozvoj J. Demel informoval, že komise zprávu projednala a
doporučuje ji schválit.
Usnesení 26-06: Akademický senát ČVUT schválil zprávu o činnosti ČVUT za r. 2015
Počet osob s hlasovacím právem: 35
Hlasování: 35-0-0. Usnesení bylo přijato.

7. Schválení VI. změny Statutu ČVUT
Rektor uvedl šestou změnu statutu. Navržená změna se týká tří částí: poplatků spojených
se studiem, odkazu na pravidla hospodaření (formální změna) a úpravy organizační
struktury R ČVUT (sloučení odboru ekonomického a finančního do odboru ekonomického
a zrušení odboru právního a vzniku odboru organizačně správního). Všechny změny byly
projednávány v Legislativní komisi.
Předseda pedagogické komise J. Cajthaml informoval, že komise, která se zabývala částí
týkající se poplatků spojených se studiem, doporučuje změnu statutu schválit.
V této souvislosti P. Anders požádal o možnost uplatňovat poplatky za studium v cizím
jazyce pro MÚVS. Pror. Jettmar doporučil, aby MÚ požádal o možnost uplatňovat
poplatek za studium v cizím jazyce v okamžiku, kdy bude příslušný program akreditován.
Předseda Legislativní komise P. Olšák sdělil, že komise měla k předkládanému dokumentu
formální připomínky, které byly zapracovány. V dokumentu ale vznikla ještě jedna
formální chyba. Mgr. Kos uvedl, že na Inforek byla ještě před jednáním AS zaslána
opravená verze. Poté P. Olšák konstatoval, že Legislativní komise (LK) doporučila
dokument schválit. Dále P. Olšák informoval, že tato změna statutu nebyla diskutována s
děkany. Toto děkan Tvrdík potvrdil.
P. Konvalinka informoval o tom, že tato změna byla dlouho diskutována na vedení ČVUT
a že tato změna je dle jeho názoru zásadní pro další fungování R ČVUT.
J. Janoušek upozornil na znění VŠ zákona, které vkládá řízení rektorátu do gesce kvestora.
Přitom odbor organizačně správní spadá dle navrhované úpravy pod kancléře. P. Olšák
potvrdil, že tato citace v zákoně skutečně je a že v tomto směru je tedy návrh změny statutu
dle jeho názoru v rozporu s vysokoškolským zákonem. Bohužel toto si při projednávání v
LK nikdo neuvědomil.
V. Kříha se dotázal, v jakém horizontu dojde ke změně souvisejících dokumentů (příklad:
pravidla SGS se odkazují na odbor, který by po změně neexistoval). Rektor uvedl, že se
tím bude vedení v nejbližší době zabývat.
Usnesení 26-07: Akademický senát ČVUT schválil VI. Změnu statutu ČVUT v
předloženém znění, verze č. 4.
Počet osob s hlasovacím právem: 33
Hlasování: 11-6-16. Usnesení nebylo přijato.
Po neschválení navrženého usnesení kvestor upozornil, že je třeba schválit alespoň změnu
týkající se odkazu na pravidla hospodaření. Pror. Jettmar upozornil, že v rozporu s VŠ
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zákonem budou i poplatky spojené se studiem. K tomu V. Haasz podotkl, že nenavrhl
hlasovat o každé změně zvlášť, neboť na předchozím jednání AS rektor toto zamítl a
požadoval hlasovat o předkládaných změnách jako o celku.
Poté P. Olšák navrhl alternativní usnesení, a to hlasovat o změnách s vypuštěním bodu
týkajícího se úpravy organizační struktury R ČVUT. Rektor s tímto návrhem souhlasil.
Usnesení 26-07a: Akademický senát ČVUT schválil VI. Změnu statutu ČVUT
v předloženém znění, verze č. 4. s vypuštěním bodu 3 obsaženém v článku 1 a
přečíslováním následujících bodů.
Počet osob s hlasovacím právem: 33
Hlasování: 31-0-2 Usnesení bylo přijato.

8. Schválení Řádu doktorského studia ČVUT FD
Předseda Legislativní komise P. Olšák konstatoval, že komise nemá připomínky a
doporučuje předložený dokument schválit.
Usnesení 26-08: Akademický senát ČVUT schvaluje Řád doktorského studia ČVUT
FD v předloženém znění.
Počet osob s hlasovacím právem: 32
Hlasování: 32-0-0. Usnesení bylo přijato.

9. Schválení 1. změnu Statutu ČVUT FD
Předseda Legislativní komise P. Olšák konstatoval, že komise nemá připomínky a
doporučuje předložený dokument schválit.
Usnesení 26-09: Akademický senát ČVUT schvaluje 1. změnu statutu ČVUT FD
v předloženém znění.
Počet osob s hlasovacím právem: 33
Hlasování: 33-0-0. Usnesení bylo přijato.

10. Schválení změny Řádu doktorského studia ČVUT FIT
Předseda Legislativní komise P. Olšák konstatoval, že komise nemá připomínky a
doporučuje předložený dokument schválit.
Usnesení 26-10: Akademický senát ČVUT schvaluje změnu Řádu doktorského studia
ČVUT FIT v předloženém znění.
Počet osob s hlasovacím právem: 33
Hlasování: 33-0-0. Usnesení bylo přijato.

11. Volba hlavní volební komise a vyhlášení voleb do AS ČVUT na funkční období
2017-2019
Za členy hlavní volební komise byli navrženi P. Habala (FEL) a I. Halaška (FIT). Oba
navržení s kandidaturou souhlasili.
Usnesení 26-11: Akademický senát ČVUT jmenuje hlavní volební komisi pro volby
do AS ČVUT na funkční období 2017-2019 ve složení: P. Habala (FEL), I. Halaška
(FIT).
Počet osob s hlasovacím právem: 33
Hlasování: 32-0-1. Usnesení bylo přijato.
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Usnesení 26-11b: Akademický senát ČVUT vyhlašuje volby do AS ČVUT na funkční
období 2017-2019.
Počet osob s hlasovacím právem: 33
Hlasování: 33-0-0. Usnesení bylo přijato.

12. Různé:
a) Informace rektora
Rektor informoval o tom, že:
 ČKR jedná o navýšení financování VŠ ve výši 3,5 mld. Kč, aby mohlo dojít k
obdobnému navýšení tarifních platů akademických pracovníků, jako je tomu u učitelů
na nižších stupních. Současně sdělil i to, že v případě nedohody v této věci ČKR
nevylučuje protestní akce. V. Haasz doplnil, že podobné vyjádření vydalo i fórum
předsedů akademických senátů (viz „Stanovisko předsedů akademických senátů
vysokých škol k současné situaci týkající se informačního systému VaVaI a financování
vysokých škol“ vyvěšené v předkládaných materiálech).
 Stavba CIIRC pokračuje a harmonogram stavby by měl být dodržen.
 Situace v Základní škole Lvíčata se nezměnila. Škola přijímá do první a páté třídy.
 Proběhlo společné jednání rektora, prorektorů Jettmara a Čermáka a vedení SU ČVUT.
Jednání se týkalo přípravy nové smlouvy mezi SU ČVUT a ČVUT (mimo jiné instalace
sítě EDUROAM na kolejích ČVUT, spolufinancování aktivit SU ČVUT apod.).
Do konce roku 2016 by měla být smlouva připravena k podpisu.
V souvislosti s předposledním bodem J. Feit sdělil, že odstoupil z pozice člena Správní
rady ZŠ Lvíčata. Důvodem k jeho odstoupení je patrná nevůle panující v Radě školské
právnické osoby nakumulované problémy důstojně a odpovědně řešit.
P. Olšák položil dotaz na licenci písma ČVUT. Rektor odpověděl, že písmo je vlastnictvím
ČVUT a vedení si nepřeje, aby bylo volně šířeno.
b) Žádost o předložení harmonogramu implementace novely VŠ zákona do interních
předpisů – termín: zasedání AS 21. 9. 2016
Usnesení 26-12: Akademický senát ČVUT žádá vedení ČVUT o předložení
harmonogramu implementace novely VŠ zákona do interních předpisů a jmenování
pracovní skupiny pro přípravu nového Statutu ČVUT dle zásad novely zákona o VŠ
a dále dohody rektor – děkani – senát o interpretaci paragrafů zákona, kde si vnitřní
pravidla upravuje VŠ sama svým statutem. Pracovní skupina by měla zahrnovat
všechny relevantní zástupce neopominutelných volených orgánů ČVUT, tj. vedení
ČVUT, kolegia rektora, vědecké rady a senátu. Termín: zasedání AS 21. 9. 2016.
Počet osob s hlasovacím právem: 33
Hlasování: 33-0-0 Usnesení bylo přijato.
c) Informace o dopise předsedovi AS a žádost o podání informace o plnění koncepce
rozvoje SÚZ prezentované ředitelkou SÚZ na 24. zasedání AS za 1. pololetí 2016 –
termín: zasedání AS 21. 9. 2016;
Předseda AS informoval o obdržení dvou dopisů, ve kterých si p. Bízková a p. Svoboda
(bývalí zaměstnanci SÚZ) stěžují na práci ředitelky SÚZ. V souvislosti s tím požádal
předseda AS rektora, aby na zářijovém zasedání AS ředitelka SÚZ seznámila AS s plněním
své koncepce rozvoje SÚZ za 1. pololetí 2016.
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Termín zasedání: 26. zasedání AS ČVUT, 29. 6. 2016
Předseda Komise pro SÚZ J. Matějka doplnil tuto informaci a sdělil, že komise se sešla
dopoledne před zasedáním AS, na jednání byla pozvána i ředitelka SÚZ a kvestor.
V souvislosti s tím se dotázal rektora, zda byly ředitelce SÚZ odebrány pravomoci
v oblasti personalistiky a případně proč? Rektor sdělil, že z obou dopisů vyrozuměl, že na
SÚZ dochází k relativně masivnímu ukončování pracovních poměrů a smluv. Konstatoval,
že ředitelku SÚZ požádal, aby ho informovala o každé nové pracovní smlouvě či ukončení
smlouvy s tím, že tyto změny by poté schválil či zamítl, což ředitelka SÚZ odmítla. Toto
ho velmi zneklidnilo, protože jako rektor má na tyto informace popř. konečné rozhodnutí
právo. Současně informoval senát o tom, že žádné pravomoci paní ředitelce dosud
neodebral.
Ředitelka SÚZ upozornila na to, že žádnou výpověď doposud nepodala. Vždy došlo
k dohodě o neprodloužení smlouvy nebo k výpovědi ze strany zaměstnanců. Poté
informovala senát o proběhlé schůzce s rektorem a popřela, že rektora o dění na SÚZ
neinformuje.
Předseda Komise pro SÚZ J. Matějka konstatoval, že komise plně podporuje dosavadní
činnost ředitelky SÚZ a oceňuje výsledky, kterých bylo dosaženo.
I. Halaška upozornil na to, že pan rektor kritizoval pana Příhodu ohledně zachování
středního managementu. Střední management se obměnil a je to kritizováno také.
J. Mára označil za špatné rozhodnutí, aby rektor kontroloval i zaměstnance SÚZ. Jemu
podřízená je přímo paní ředitelka, nikoliv ostatní zaměstnanci. Pan rektor odpověděl, že
nechce pravomoci, ale informace, které nemá. J. Mára oponoval s tím, že když chce
udělovat souhlas s rozvázáním poměru a to je zásah do pravomocí ředitele SÚZ.
J. Mára se zeptal, zdali zůstane vše při starém. Rektor odpověděl, že pravomoci zůstávají.
V následné diskuzi vystoupili: P. Olšák, J. Mára, rektor, děkan Ripka, J. Feit, I. Halaška.
Usnesení 26-12a: Akademický senát ČVUT žádá rektora o podání informace o plnění
koncepce rozvoje SÚZ prezentované ředitelkou SÚZ na 24. zasedání AS za 1. pololetí
2016 – termín: zasedání AS 21. 9. 2016;
Počet osob s hlasovacím právem: 32
Hlasování: 32-0-0. Usnesení bylo přijato.
d) Informace o žádosti o poskytnutí informací na základě Zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
Předseda AS informoval senát o E-mailu týkajícího se žádosti o poskytnutí informací na
základě Zákona č.106/1999 s tím, že tento E-mail přeposlal panu rektorovi coby
statutárnímu zástupci ČVUT. Současně požádal rektora, aby na nejbližším zasedání AS
informoval, jak v této věci dále postupoval.
e) Informace o jednání týkající se „dynamických“ www stránek AS ČVUT
I. Halaška informoval o průběhu úpravy webových stránek.
f) Návrh člena a náhradníka do komise pro výběrové řízení 17. 7. 2016 - akce IT
vybavení ČVUT-CIIRC (člen: P. Olšák, náhradník: J. Demel);
Usnesení 26-12c: Akademický senát ČVUT navrhl svého zástupce do komise pro
výběrové řízení 18. 7. 2016 - akce IT vybavení ČVUT-CIIRC - člen: P. Olšák,
náhradník: J. Demel.
Počet osob s hlasovacím právem: 31
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Termín zasedání: 26. zasedání AS ČVUT, 29. 6. 2016
Hlasování: 29-0-2. Usnesení bylo přijato.
g) Návrh člena a náhradníka do komise pro výběrové řízení 18. 7. 2016 - akce
Laboratoř moderních metod výuky anatomie (člen: Z. Hon, náhradník:
J. Kašpar);
Usnesení 26-12d: Akademický senát ČVUT navrhl svého zástupce do komise pro
výběrové řízení 18. 7. 2016 - akce Laboratoř moderních metod výuky anatomie - člen:
Z. Hon, náhradník: J. Kašpar.
Počet osob s hlasovacím právem: 32
Hlasování: 30-0-2. Usnesení bylo přijato.
h) Prohlášení předsedů AS k financování VŠ a IS VaV.
Viz odst. a), 1. odrážka.
i) Různé
V. Kříha rezignoval na funkci senátora AS ČVUT (snížení úvazku na ČVUT).
M. Jex upozornil, že u grafického manuálu na webových stránkách jsou ještě stará loga.
Rektor odpověděl, že ministerstvo ještě neregistrovalo změnu Statutu.
P. Olšák se dotázal na pozastavení provozu informačního systému VaVaI a jaký vliv na to
má ČVUT. Rektor odpověděl, že ČVUT není možné provozovat bez platné smlouvy, jejíž
platnost skončila 31. 5. 2016, mimo jiné proto, že databáze obsahují osobní údaje. Z toho
důvodu bylo konsorcium ČVUT a InfoScience nuceno systém vypnout. ČVUT není
majitelem práv k systému, ale je pouze jeho provozovatelem.
Pror. Čermák informoval senát o možnosti zřízení elektronického hlasovacího zařízení do
zasedací místnosti v budově ČVUT-CIIRC. Senát se vyslovil pro jeho zřízení.
J. Janoušek informoval o tom, že schůzka ohledně kariérního řádu a kritérií pro jmenování
docenty a profesory proběhne až v září.
P. Olšák se dotázal na přestěhování ČVUT z prostor ze Zikova 4. Rektor informoval senát
o stavu jednání s VŠCHT, Dejvice Center a MŠMT. Kvestor informoval o tom, že
prostředky vymezené na stěhování se v současné době týkají pouze rektorátu (nikoliv
kateder FEL).
Příští jednání se koná dne 29. 6. 2016.
prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.
předseda AS ČVUT
Zapsala: Ing. Václava Sedlmajerová
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