České vysoké učení technické v Praze
Zasedání Akademického senátu ČVUT
Termín zasedání: 27. zasedání AS ČVUT, 21. 9. 2016

Zápis z 27. zasedání Akademického senátu ČVUT
konaného dne 21. 9. 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. Hrdlička František, CSc. (F2); prof. Ing. Šika Zbyněk, Ph.D. (F2); Ing. Punčochář Jan (F2);
prof. Ing. Haasz Vladimír, CSc. (F3); prof. Ing. Hlaváč Václav, CSc. (F3); RNDr. Olšák Petr (F3);
Ing. Drábek Tomáš (F3); Ing. Průša Petr, Ph.D. (F4); Ing. Šefl Martin (F4); doc. Ing. arch. Kohout Michal
(F5); Ing. arch. Matějovská Dana (F5); Ing. arch. Janíková Barbora (F5); 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); Pokorný Tomáš (F7);
Ing. Halaška Ivan (F8); doc. Ing. Janoušek Jan, Ph.D. (F8); Ing. Muzikář Zdeněk, CSc. (F8); Mára Jan
(F8); Bc. Pištora Matouš (F8); PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS); Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ);
Němcová Kateřina (MÚVS)
Omluveni: Ing. Volech Jiří (F2); doc. Ing. Kálal Milan, CSc. (F4); doc. Ing. Richter Ivan, Dr. (F4);
Ing. Jex Michal (F4); Ing. Brumovský Martin (F6); Ing. arch. Hlaváček Dalibor, Ph.D. (F5); Mgr. Böhm
Pavel (F7); Ing. Andres Pavel, Ph.D., ING.PAED.IGIP (MÚVS); Novotný Zbyněk (MÚVS);

Neomluveni:
Hosté: Ing. arch. Fibiger Jan, CSc. (SR); Dvořáková Marie (FD); Šebák Jozef (FIT); Ing. Vejmelková
Eva, Ph.D. (FSv); JUDr. Hrdý Jiří (SÚZ); Ing. Chobotová Lenka (SÚZ); Ing. Kocour Petr, Ph.D. (SÚZ);
Ing. Svoboda Václav (SÚZ); RNDr. Michl Martin, Ph.D. (FJFI); Ing. Dvořák Miroslav, Ph.D. (FJFI);
prof. Ing. Tvrdík Pavel, CSc. (FIT); prof. Ing. Kohoutková Alena, CSc. (FSv); prof. Ing. Valášek
Michael, DrSc. (FS); Mgr. Gazda Jan, Ph.D. (REK); doc. Ing. Jettmar Josef, Csc. (REK); RNDr. Čermák
Igor, CSc. (REK); prof. Ing. Škvor Zbyněk, CSc. (REK); Ing. Vospěl Zdeněk, CSc. (REK); Ing. Kupec
Tomáš (REK); Mgr. Kos Lukáš, MBA (REK); prof. Dr. Ing. Vampola Tomáš (FS); doc Mgr. Chum
Ondřej, Ph.D. (FEL); Ing. Čubová Kateřina, Ph.D. (FJFI); Ing. Kalika Marek, Ph.D. (VIC); Heller Jakub
(MF DNES); Mgr. Elfmarková Darja (REK); Ing. Jeřábek Stanislav (FIT); Ing. Hrončok Miroslav (FIT);
Ing. Pšikal Jan, Ph.D. (FJFI); Mgr. Pilátová Lenka (FS); Ing. Kučera Karel (CZECHINVEST); Stračár
Peter (GE); Šlapák Milan (GE); Ing. Jirků Jonáš (FD); doc. RNDr. Bubeník František, CSc. (FSv);
prof. Ing. Mařík Vladimír, DrSc., dr. h. c. (CIIRC); doc. Ing. Ferkl Lukáš, Ph.D. (UCEEB);
PhDr. Machytková Marta (ÚK ČVUT); Mgr. Michálek Libor, MPA (senát parlamentu ČR); Pochmanová
Zuzana (senát parlamentu ČR); prof. Ing. Ripka Pavel, CSc. (FEL); prof. RNDr. Vlček Miroslav, DrSc.
(REK); Ing. Zemánek Jiří (FEL); Brown Lanna (ZŠ Lvíčata); doc. PaedDr. Drnek Jiří, CSc. (ÚTVS);
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Termín zasedání: 27. zasedání AS ČVUT, 21. 9. 2016

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení programu 27. zasedání AS
Schválení zápisu z 26. Zasedání AS
Harmonogram přípravy novely statutu a interních předpisů
Vystoupení předsedy správní rady ČVUT Ing. arch. Jana Fibigera, CSc.
Návrh na úpravu rozpočtu
Informace rektora o změně ve vedení ČVUT
Informace rektora o plnění koncepce rozvoje SÚZ prezentované na 24. zasedání AS a
o změně ve vedení SÚZ
8. Informace rektora k dopisu senátorů parlamentu ČR
9. Situační zpráva o jednání a připravených smlouvách pro projekt GE Aviation CZ v ČR
10. Kloknerův ústav – Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018
11. Různé:
a) informace rektora;
b) informace předsedy studentské komise;
c) dopis prof. Hlaváče předsedovi AS;
d) návrh člena a náhradníka do komise pro výběrové řízení na pozici kvestora ČVUT;
e) podnět doc. Chuma – žádost o zřízení nezávislé komise;
f) návrh 2 zástupců AS ČVUT do rady školské právnické osoby Univerzitní MŠ a ZŠ
Lvíčata;
g) náměty k diskusi (V. Hlaváč).
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1. Schválení programu 27. zasedání AS ČVUT
Z. Šika vznesl požadavek, aby byl z časových důvodů přesunut bod 9 za druhý bod
jednání (v zápise použito původní číslování a řazení). Rektor dále stáhl z programu
jednání situační zprávu UCEEB (v pozvánce bod 10), jelikož na poradě vedení ČVUT
nebyla dosud projednána.
Usnesení 27-01: Akademický senát ČVUT schvaluje upravenou verzi programu
27. zasedání AS ČVUT.
Počet osob s hlasovacím právem: 34
Hlasování: 33-0-1. Usnesení bylo přijato.

2. Schválení zápisu z 26. zasedání AS ČVUT
Předseda AS uvedl, že všechny připomínky zaslané v termínu byly do zápisu
zapracovány, konečná verze i verze v režimu změn se nachází na Inforeku. J. Feit
dodatečně požádal, aby byl bod 12a doplněn o větu, kterou zdůvodnil své odstoupení
z Rady školské právnické osoby.
Usnesení: 27-02: Akademický senát ČVUT schvaluje zápis z 26. zasedání AS ČVUT
po doplnění bodu 12a) o větu: Důvodem k jeho odstoupení je
patrná nevůle panující v Radě školské právnické osoby
nakumulované problémy důstojně a odpovědně řešit.
Počet osob s hlasovacím právem: 34
Hlasování: 32-0-2. Usnesení bylo přijato.

3. Harmonogram přípravy novely statutu a interních předpisů
Vzhledem k nepřítomnosti kancléře uvedl tento bod předseda AS. Při promítání materiálu
upozornil na termíny na konci tabulky a konstatoval, že termíny byly navrženy tak, aby
novelizace vnitřních předpisů mohla být schválena na předposledním letošním zasedání
AS ČVUT.
Dále proběhla diskuze (P. Olšák, rektor, děkan Tvrdík, děkanka Kohoutková,
J. Cajthaml), v níž bylo upozorněno na chyby v přiřazení některých vnitřních předpisů
předsedům komisí AS. Předseda AS přislíbil zaslat opravenou verzi. Do koordinační
skupiny, jejímž úkolem je koordinace součinnosti vedení – děkani – AS byl navržen
zástupce studentů T. Doktor. Dále byly vzneseny pochybnosti týkající se reálnosti
navrhovaných termínů.
Rektor vyslovil názor, že je potřeba rozhodnout, jestli je možné dokumenty připravit do
daných termínů. Preferuje variantu začít pracovat na vnitřních předpisech, které by se
projednávaly a schvalovaly v listopadu nebo v prosinci. Uvedl, že 3. 10. 2016 se koná
mimořádné kolegium rektora, kde bude toto projednáváno.
Předseda Legislativní komise konstatoval, že první návrh jednacího řádu AS je připraven,
musí ale ještě projít diskuzí. Legislativní komise byla přizvána k jednání u osmi předpisů,
splnit termín 10. 10. není reálné. Není jasné schéma práce ani kdo se má na čem podílet a
proces projednávání trvá moc dlouho na to, aby zadané termíny mohly být splněny.
Děkanka Kohoutková uvedla, že nejdříve by se měla vyjádřit skupina koordinátorů a pak
gestoři. Konstatovala, že děkani nebyli dostatečně seznámeni s průběhem procesu.
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J. Cajthaml navrhl schůzku, které by se účastnili gestoři, zástupci AS i děkani. Pokud má
senát k problému aktivně přistoupit, musí být zastoupen i ve skupině, která řeší koncepci.
Usnesení: 27-03: Akademický senát ČVUT považuje navržený harmonogram za
nereálný a žádá vedení ČVUT o jeho přepracování ve spolupráci
s kolegiem rektora. AS ČVUT ukládá předsedům pracovních
komisí, aby se spojili a dále spolupracovali s příslušnými gestory
jednotlivých vnitřních předpisů.
Počet osob s hlasovacím právem: 34
Hlasování: 29-0-5 Usnesení bylo přijato.

4. Vystoupení předsedy správní rady ČVUT Ing. arch. Jana Fibigera, CSc.
Předseda Správní rady ČVUT ve své řeči poukázal na odlišnosti zasedání AS a Správní
rady. Uvedl, že se Správní rada snaží podporovat ČVUT, poukázal na funkci Správní
rady a apeloval na řešení interních problémů kultivovaným způsobem v rámci ČVUT a
potřebě vystupovat navenek jako jednotný subjekt. Dále mluvil o podpoře CIIRC.
Poukázal na to, že nový zákon dává Správní radě obdobnou pravomoc při schvalování
rozpočtu jakou má AS. Dále uvedl, že Správní rada přijala námět, který vznikl z jednání
s děkany, a to přípravu dlouhodobé investiční strategie rozvoje. Předseda AS připomněl,
že nový zákon zjednodušuje komunikaci AS a Správní rady, takže předseda Správní rady
má právo kdykoliv vystoupit na jednání AS a naopak.
Dále proběhla diskuze (Olšák, Hrdlička, Bittnar) týkající se budoucí komunikace mezi
Správní radou a AS. RNDr. Olšák poukázal na fakt, že SR při svém posledním jednání
v bodě, který se týkal CIIRC, vycházela z materiálu, které nemá AS k dispozici. Dále se
diskutovalo o možnostech finanční podpory ČVUT od spolupracujících firem a o dalších
investicích. Ing. Fibiger uvedl, že apel na firmy přes Správní radu by byl správný krok a
že je potřeba spolupráci s firmami více medializovat.
Usnesení: 27-04: Akademický senát ČVUT vzal na vědomí informace, které ve svém
vystoupení uvedl předseda Správní rady ČVUT Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.
Počet osob: 33
Hlasování: 33-0-0 Usnesení bylo přijato.

5. Návrh na úpravu rozpočtu
Navržené změny uvedl zastupující kvestor. Změna rozpočtu se skládá ze dvou dílčích
úprav. První úprava se týká opravy chyby v rozpočtu investic pro Rektorát ČVUT,
konkrétně části související s přesunem rektorátu do prostor v budově ČVUT-CIIRC.
V rozpočtu schváleném AS ČVUT 29. 6. tohoto roku byl objem příslušných finančních
prostředků (celkem se jedná o 10 457 tis. Kč) zahrnut do tvorby a čerpání fondu
provozních prostředků rektorátu, nikoli však do čerpání FPP na součásti ŠKOLA.
Druhá úprava se týká navýšení příspěvku ČVUT pro CIIRC, a to v části vkladu do
projektu CIIRC z FPP součásti ŠKOLA. Jde o navýšení tohoto vkladu o 12 500 tis. Kč,
které má být určeno na podporu vědeckého a administrativního týmu CIIRC. Navýšení je
reakcí na jednání Správní rady ČVUT ze dne 12. 9. 2016, která vyzvala ČVUT k této
podpoře jakožto naplnění podmínek rozhodnutí o přidělení dotace na projekt CIIRC.
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V rámci další diskuse vystoupil prof. Mařík, který obhajoval nutnost výše uvedené
úpravy a dále F. Hrdlička, který požádal prof. Maříka o verifikaci platnosti dokumentu
Investiční záměr - 2. aktualizace, ev.č.133D21D003826 - ČVUT-CIIRC ze dne
18. 12. 2014; prof. Mařík platnost dokumentu potvrdil.
Před diskusí týkající se usnesení jeden z hostů upozornil na fakt, že projednávaný
materiál měl být dle novely zákona zveřejněn pro všechny členy AO ČVUT, což se
nestalo (dle dalších informací došlo k nedorozumění a díky tomu nebyl zpřístupněn
studentům).
Usnesení: 27-05: Vzhledem k tomu, že nebyl materiál pro tento bod spolehlivě
zveřejněn pro studentské členy AO ČVUT v zákonném termínu,
AS ČVUT jej neprojednal.
Počet osob s hlasovacím právem: 33
Hlasování: 25–0–8 Usnesení bylo přijato.

6. Informace rektora o změně ve vedení ČVUT
Rektor uvedl, že na poradě vedení ČVUT 11. 6. 2016 rozhodl odvolat z funkce kvestora
Ing. Pelikána. Ten během přestávky v jednání odešel k lékaři a poté doručil potvrzení
o pracovní neschopnosti. Protože nepřevzal odvolání zaslané doporučeně poštou, bylo
mu s určitými obtížemi doručeno do místa bydliště osobně. Rektor zmínil i další
problémy, které díky nepředání funkce pověřenému kvestorovi nastaly (uzamčená
kancelář, nedostupnost některých dokumentů apod.). Jako důvod odvolání uvedl rektor
ztrátu důvěry a nekonání v závažných věcech. Pověřen zastupováním byl ode dne
19. 7. 2016 Dr. Gazda.
P. Olšák uvedl, že Ing. Pelikán připravoval externí audit účetnictví po vzoru jiných
vysokých škol, který příští rok bude povinný. Vznesl dotaz, zda bude proveden i za
období 2015. Rektor odpověděl, že s auditem počítá, ale v novém termínu. Dr. Gazda
toto upřesnil a konstatoval, že to bude až za účetní období 2016. Poté rektor doplnil, že
externí audit účetnictví se provede i na rok 2015.
V další diskusi Z. Bittnar upozornil na protizákonné jednání kolegy Olšáka, týkající se
jeho informování o přepisech audio záznamů jednání, která údajně pořídili
Ing. Kabourková a Ing. Pelikán. J. Janoušek požadoval vyslechnout všechny
zainteresované strany, P. Olšák zmínil uzavřenou schůzku rektora se členy AS. Do
diskuse vstoupili i další členové AS s cílem ujasnit si problematiku projektu, na kterém se
podílí Ing. Elfmark. Dále byla zmíněna i možnost obrátit se na orgány činné v trestním
řízení.
Rektor v souvislosti s předchozí diskusí sdělil, že je pro něj nepředstavitelné, aby na
akademické půdě docházelo k nahrávání jednání bez předchozího souhlasu všech
zúčastněných osob a označil zveřejnění přepisu nahrávek p. Olšákem za protiprávní.
P. Olšák přesto znovu otevřel možnost vlivu osob mimo strukturu ČVUT na chod ČVUT.
Poté předseda ukončil diskusi k tomuto bodu a navrhl usnesení. Proběhla diskuze ohledně
znění usnesení (Z. Bittnar, J. Janoušek, P. Olšák), přičemž byly vzneseny níže uvedené
protinávrhy, o kterých bylo hlasováno v souladu s volebním a jednacím řádem
v opačném pořadí, než byly podány.
Usnesení: 27-06: Akademický senát ČVUT vzal na vědomí informaci rektora
o změně ve vedení ČVUT.
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Proti návrh 1:

Akademický senát ČVUT považuje za zcela nepřijatelné, aby
bývalý poradce rektora Ing. Elfmark přímo zasahoval do řízení
ČVUT způsobem, který hrubě porušuje vnitřní předpisy ČVUT.
AS ČVUT proto žádá rektora, aby z toho vyvodil osobní
odpovědnost. Není možné, aby takový člověk měl nadále cokoliv
společného s ČVUT.

Proti návrh 2:

Akademický senát ČVUT vzal na vědomí informaci rektora
o změně ve vedení ČVUT. Akademický senát vyzývá všechny,
kteří mají indicie o tom, že na ČVUT v této věci dochází
k nezákonnému jednání, aby se obrátili na orgány činné
v trestním řízení.

Proti návrh 3:

Akademický senát ČVUT vzal na vědomí informaci rektora
o změně ve vedení ČVUT. Akademický senát vyzývá všechny,
kteří mají indicie o tom, že na ČVUT v této věci dochází
k nezákonnému jednání, aby se obrátili na orgány činné
v trestním řízení. AS ČVUT dá prostor k vyjádření všem hlavním
aktérům zmíněné kauzy.
Počet osob s hlasovacím právem:
Hlasování: 17–1–14. Usnesení bylo přijato.
Proti návrh 4:

Akademický senát ČVUT vzal na vědomí informaci rektora
o změně ve vedení ČVUT. Akademický senát vyzývá všechny,
kteří mají indicie o tom, že na ČVUT v této věci dochází
k nezákonnému jednání, aby se obrátili na orgány činné
v trestním řízení. AS ČVUT žádá pana RNDr. Olšáka, aby se
omluvil prof. Bittnarovi za vyřčené nepravdivé informace.
Počet osob s hlasovacím právem:
Hlasování: 3–12–15 Usnesení nebylo přijato.

7. Informace rektora o plnění koncepce rozvoje SÚZ prezentované na 24.
zasedání AS a o změně ve vedení SÚZ
Rektor představil změny ve vedení SÚZ, které byly provedeny nedávno. Uvedl, že
s osobou ředitelky SÚZ (Ing. Kabourkové) spojoval velká očekávání. Bohužel její
působení zejména v personální oblasti bylo nepřijatelné, a proto posléze podmínil její
pracovně právní pravomoci svým předchozím souhlasem. Pro zásadní pochybení v řízení
SÚZ byl Ing. Kabourkové 13. 9. 2016 ukončen pracovní poměr a doručena výpověď.
Problémy s jejím odchodem byly obdobné jako u Ing. Pelikána. Momentálně ji zastupuje
Ing. Petr Kocour Ph.D. a připravuje se nové výběrové řízení na pozici ředitele SÚZ. Svoji
informací rektor doplnil presentací, ve které podrobněji uvedl důvody ukončení
pracovního poměru ředitelky SÚZ. Shrnul nesplněné úkoly vedení SÚZ, nepřijatelný
způsob práce v personální oblasti, pochybení v oblasti zadávání veřejných zakázek a
problémy s podklady pro interní audit.
V následné diskusi byl vznesen dotaz, zda i rektor je povinen se řídit organizačním řádem
ČVUT, který dle názoru tazatele odebrání pravomocí v personální oblasti ředitelům
součástí neumožňuje. Pan rektor sdělil, že vnitřní předpis mu toto dle názoru právníků i
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jeho názoru umožňuje. Tuto část diskuse rektor uzavřel s tím, že musí též uvést, že
v prvních 3 měsících své činnosti odvedla Ing. Kabourková velký kus pozitivní práce,
což je třeba ocenit. Bohužel později se začala situace vyvíjet jinak.
V další diskusi byl Ing. Kocour vyzván, aby se vyjádřil k současnému ekonomickému
stavu SÚZ. K 31. 6. je hospodářský výsledek zhruba 40 mil. Kč. Upozornil na
skutečnost, že provoz SÚZ probíhá v provizorních podmínkách a konstatoval řadu
problémů týkajících se operativního řízení, které byly v posledních měsících zanedbány.
Ujistil však AS, že i přesto řádný chod SÚZ je a bude zajištěn.
V. Haasz vznesl dotaz na výši dosud nesplacených faktur. Bylo odpovězeno, že se jedná
o prodloužení lhůt splatnosti u některých faktur, ale objemově jde ale pouze o necelý
milion Kč. Cca 200 faktur, které byly po splatnosti v 1. pololetí 2016 se podařilo v době
pracovní neschopnosti Ing. Kabourkové vyřešit. V. Hlaváč požádal o odhad, zda SÚZ
bude v plus 40 mil. Kč i koncem roku. Ing. Kocour sdělil, že je vypracovaný plán, co je
potřeba modernizovat a kde je potřeba investovat. Hospodářský výsledek za minulý rok
byl cca + 20 mil. Kč, pokud se podaří do konce roku provést věci plánované na letošek.
Za celý účetní rok 2016 by měl být SÚZ na úrovní minulého roku tj. + 20 mil Kč.
Dále proběhla diskuze týkající se připravovaného výběrového řízení na pozici ředitele
SÚZ (Ing. Kocour deklaroval, že se ho nezúčastní), názoru Ing. Kocoura na dosavadní
spolupráci s Ing. Kabourkovou a kvality stravy v menzách a využívání čerstvých surovin.
Usnesení: 27-07: Akademický senát ČVUT vzal na vědomí informaci rektora
o změně ve vedení SÚZ ČVUT.
Počet osob s hlasovacím právem: 31
Hlasování: 27–0–4 Usnesení bylo přijato.

8. Informace rektora k dopisu senátorů Parlamentu ČR
Rektor informoval o tom, že proběhla schůzka se senátorem Parlamentu ČR Michálkem a
diskuze nad dopisem senátorů Parlamentu ČR, pánů Michálka a Lásky, kteří se na rektora
obrátili ve věci hospodaření SÚZ s finančními prostředky. Rektor uvedl i důvody, proč na
tento dopis nereagoval, což senátor Michálek akceptoval a současně vysvětlil, proč se
posléze obrátil na AS. Dále senátor Michálek uvedl, že poté, co byly smluvní vztahy a
další záležitosti zmiňované ve výše uvedeném dopise při osobní schůzce s panem
rektorem probrány, je situace vyjasněná.
Rektor dále upřesnil, že co se týče prádelny Fišer, byl problém vyřešen dohodou, u firmy
Bahyr ÚOHS potvrdil, že nedošlo k žádným pochybením, u firmy Doton je třeba
fakturovat podle platné smlouvy a problematická zůstává smlouva s firmou Příčný řez,
kde je nutné se pokusit o změnu smlouvy popř. ukončení soudní cestou. Dále byl vznesen
dotaz na stav smlouvy s prádelnou Fišer. Pracovník SÚZ Dr. Hrdý odpověděl, že
smlouva je ukončena, byla uzavřena dohoda o narovnání a je vyřešené i DPH.
Usnesení: 27-08: Akademický senát ČVUT vzal na vědomí informaci rektora a
senátora Parlamentu ČR Libora Michálka týkající se dopisu
senátorů Parlamentu ČR.
Počet osob s hlasovacím právem: 31
Hlasování: 30–0–1 Usnesení bylo přijato.
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9. Situační zpráva o jednání a připravených smlouvách pro projekt GE
Aviation CZ v ČR
Ing. Karel Kučera (CZECHINVEST) byl požádán o slovo na úvod. Jako zástupce státní
organizace CZECHINVEST uvedl, že firma podporuje spolupráci univerzit a průmyslu a
představil firmy, se kterými CZECHINVEST spolupracuje.
Dále dostal slovo děkan Valášek, který předložil AS situační zprávu vyvěšenou na
Inforeku. Informoval o tom, že FS podala výzkumný projekt v rámci OP VVV excelentní výzkum, představil cíl projektu a konkrétní témata, kterých se výzkum týká.
Informoval o spolupráci s GE Aviation a chystaných smlouvách.
Pan Peter Stračár uvedl informace o GE Aviation a témata, kterým se věnují. Seznámil
AS s koncepcí a zaměřením firmy, představil její záměry ve střední Evropě a konečný cíl
spolupráce. Pan Milan Šlapák, který reprezentuje zastoupení GE Aviation v ČR,
představil záměry GE Aviation v ČR.
I. Halaška vznesl dotaz na možnost případného neúspěchu projektu podaného v rámci OP
VVV a umístění výroby GE Aviation v ČR. Bylo odpovězeno, že právě proto, že se neví,
zda projekt bude přijat a financován v rámci OP VVV (výsledek bude znám až za rok), se
vláda rozhodla, že provede předfinancování projektu. Součástí toho budou i odpovídající
garance - smlouva bude obsahovat mechanismy, které zajistí financování projektu i
v případě jeho nefinancování v rámci OP VVV. Podmínky pro ochranu ČVUT budou
dostatečné. Ing. Kučera dále dodal, že v případě, že by projekt v rámci OP VVV nebyl
schválen, se po dalším projednání předpokládá financování ze státního rozpočtu. M. Štefl
se dotázal, jaké náklady budou mít fakulty ČVUT s realizací tohoto společného projektu.
Děkan Valášek odpověděl, že žádné.
Dále proběhla diskuze (pror. Jettmar, V. Haasz, J. Janoušek, rektor). Byly diskutovány
možnosti projednávání smlouvy a jejich schvalování senátem. Co se týče termínů, budou
jednoznačně dané ze strany vlády a vedení GE. Je možné, že bude nutno svolat
mimořádné zasedání AS.
Proběhla diskuze nad zněním usnesení 27-09.
Usnesení: 27-09: Akademický senát ČVUT vzal na vědomí informaci o jednání a
připravovaných smlouvách pro projekt GE Aviation CZ v ČR. AS
ČVUT projekt podporuje, doporučuje pokračovat v jednáních a
žádá vedení ČVUT, aby předložilo k nahlédnutí zveřejnitelné části
smluv před podepsáním k projednání AS ČVUT a Správní radě
současně s analýzou rizik. V případě potřeby bude svoláno
mimořádné zasedání AS ČVUT.
Počet osob s hlasovacím právem: 34
Hlasování: 28–0–6 Usnesení bylo přijato.
10. Kloknerův ústav – Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018
Usnesení: 27-10: Vzhledem k tomu, že nebyl materiál pro tento bod spolehlivě
zveřejněn pro studentské členy AO ČVUT v zákonném termínu,
AS ČVUT jej neprojednal.
Počet osob s hlasovacím právem: 30
Hlasování: 29–0–1 Usnesení bylo přijato.
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11. Různé
a) informace rektora
Rektor informoval o úspěchu studentů ČVUT, kteří v Aachenu obdrželi cenu
Karla IV., všem poděkoval za účast. Dále zmínil, že obdržel 20. 9. dopis od premiéra
v souvislosti s návštěvou kancléřky Merkelové na ČVUT. Sdělil též, že s premiérem
měl schůzku, během níž mimo jiné proběhla diskuze o možnosti financování
revitalizace halových laboratoří.
Stavba CIIRC se dokončuje, ale zatím chybí komunikace mezi halovými laboratořemi
a budovou ČVUT- CIIRC a část chodníku, ale některá patra jsou již zcela dokončena.
Budova by měla být v termínu předána.
Co se týče pozemků na Vítězném náměstí, v průběhu července proběhla návštěva
rektora VŠCHT, který oznámil, že VŠCHT nemůže plnit ve prospěch ČVUT, takže
představil nulovou variantu. Rektor požádal v této věci o písemné sdělení, to však
dosud neobdržel. K celé záležitosti byla zpracována právní analýza a oslovena
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy s žádostí o svolání jednání mezi ČVUT,
VŠCHT a MŠMT. Situace by však mohla vyústit i v řešení soudním sporem.
Jan Mára se dotazoval na stav jednání ohledně smlouvy se Studentskou unií. Rektor
uvedl, že nejpozději do konce roku by měla být smlouva podepsána. Prorektor Čermák
informoval o jednání ohledně přístupu ubytovaných na kolejích na EDUROAM.
V mnoha bodech bylo dosaženo shody a probíhá příprava konkrétních formulací
týkajících se např. hostů apod. V. Haasz dodal, že vzhledem k finanční náročnosti
neproběhne instalace EDUROAM v příštím roce ve všech objektech, ale postupně na
jednotlivých kolejích.
b) informace předsedy studentské komise
Předseda studentské komise chtěl obdobně jako pan rektor poukázat na úspěch
studentů v Aachenu.
c) dopis V. Hlaváče předsedovi AS
V. Hlaváč požádal předsedu AS o vyjádření, jestli i po prvním říjnu 2016 zůstává
senátorem. Je potřeba vyjasnit, zda bude členem AO FEL. Předseda legislativní
komise byl požádán o projednání v legislativní komisi. Vypracované vyjádření LK
bylo schváleno všemi členy LK a vyvěšeno na Inforeku. Z něho vyplývá, že V. Hlaváč
není od 1. 10. 2016 členem AO FEL a tudíž přestává být členem AS ČVUT.
V. Hlaváč upozornil na fakt, že současný volební a jednací řád tuto otázku neřeší,
tudíž odpověď se vyjasňuje do budoucna, a je toho názoru, že volební řád by měl být
upraven. P. Olšák potvrdil, že problém byl projednán se všemi členy legislativní
komise a že se vznesl dotaz i na UK, kde mají také členství v AO vázáno pracovní
smlouvou.
d) návrh člena a náhradníka do komise pro výběrové řízení na pozici kvestora
ČVUT
V. Vymětalová navrhla V. Haasze, který s návrhem souhlasil. Jako náhradník byl
V. Hlaváčem navrhnut Z. Šika, který rovněž souhlasil. Jako náhradníka navrhl sám
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sebe J. Mára. Proběhlo informativní hlasování. Z. Šika obdržel 26 hlasů, J. Mára 9,
tudíž byl náhradníkem zvolen Z. Šika.
Usnesení 27-11: AS ČVUT navrhuje rektorovi do komise pro výběrové řízení na
pozici kvestora ČVUT tyto členy AS: člen komise – V. Haasz, náhradník –
Z. Šika.
Počet osob s hlasovacím právem: 30
Hlasování: 27–0–3 Usnesení bylo přijato.
Poté J. Mára požádal rektora o rozšíření výběrové komise i o studentského zástupce,
což rektor pro tento případ odmítl.
e) podnět doc. Chuma – žádost o zřízení nezávislé komise
Doc. Chum požádal AS o zřízení nezávislé komise, která by šetřila zákonnost postupu
Rady školské právnické osoby Univerzitní MŠ a ZŠ Lvíčata. Uvedl, že poslal dopis
kancléři i senátu.
Rektor uvedl, že dopis s odpovědí je připraven k odeslání popř. již je na cestě a měl by
zodpovědět některé položené otázky položené v dopise doc. Chuma. Dále proběhla
diskuze (doc. Chum, V. Haasz, P. Olšák) týkající se hospodaření ČVUT s finančními
prostředky, které ČVUT škole poskytuje jako dotaci, způsobu výběru a jmenování
paní ředitelky, kompetencí AS v této záležitosti apod.
V. Haasz požádal pana rektora, aby kancléř zveřejnil senátu odpověď na dopis
doc. Chuma, aby mohla být tato záležitost na příštím zasedání AS uzavřena. Případně
je možné, aby tuto odpověď zveřejnil doc. Chum.
f) návrh 2 zástupců AS ČVUT do rady školské právnické osoby Univerzitní MŠ a
ZŠ Lvíčata
Tento bod se odkládá na příští jednání, vzhledem k tomu, že senát přestal být
usnášeníschopný.
g) náměty k diskusi (V. Hlaváč)
V. Hlaváč presentoval své 3 náměty k diskusi. Uvedl, že senát o 45 lidech je příliš
početný a bylo by rozumné jej zmenšit. Předseda senátu k tomu dodal, že tento návrh
změny není v tuto chvíli realizovatelný, jelikož volby do AS ČVUT jsou již vyhlášené.
Je ale možné zabývat se zmenšením počtu senátorů do budoucna.
Dále V. Hlaváč navrhl, aby při přípravě rozpisu finančních prostředků byly z rozpočtu
odděleny menší částky rektorovi a děkanům na rozvoj příslušné součásti ČVUT, aby
mohli realizovat svůj vlastní plán rozvoje.
Posledním tématem byly šablony závěrečných prací. Velký krok udělal P. Olšák, který
vytvořil šablonu v TeXu, dále také kolega Hejda (FJFI), který realizoval šablonu
v LaTeXu. Vzhledem k tomu, že byl schválen nový manuál grafické identity ČVUT,
nejsou již tyto šablony aktuální. Problém je především s písmem Technika, které není
volně šiřitelné, za což by se V. Hlaváč přimlouval. Rektor upozornil na možné
problémy s ochranou duševního vlastnictví.
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h) informace – prof. Mařík
Prof. Mařík požádal členy výběrových komisí jmenované senátem, aby dbali na své
vystupování a upozornil na zákaz distribuování informací, které jsou vázány
mlčenlivostí. V. Haasz potvrdil, že v momentě jmenování budou všichni poučeni
o svých právech a povinnostech.
i) informace – I. Halaška
I. Halaška uvedl, že pokud má někdo problém s rolemi v IdM, má nejprve zkontrolovat, jestli
se nachází na stránce senátu a poté situaci řešit. Dále upozornil na to, že fotografie na
stránkách dodávají senátoři sami.
Příští jednání se koná dne 26. 10. 2016.
Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.
předseda AS ČVUT
Zapsala: Michaela Urbanovská
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