České vysoké učení technické v Praze
Zasedání Akademického senátu ČVUT
Termín zasedání: 1. zasedání AS ČVUT, 11. 1. 2017

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Akademického senátu ČVUT
konaného dne 11. 1. 2017
ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6
Přítomni: prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. (F1); doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. (F1); prof.
Ing. Karel Kabele, CSc. (F1); Jan Matějka (F1); Ing. Michal Mára (F1); doc. Ing. Václav
Bauma, CSc. (F2); prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (F2); prof. Ing. Jiří Nožička, CSc.
(F2); Ing. Kryštof Šulc (F2); Ing. Jiří Volech (F2); RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D. (F3);
RNDr. Petr Olšák (F3); prof. Dr. Ing. Jan Kybic (F3); Bc. Pavel Bakovský (F3); Bc. Jakub
Begera (F3); doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. (F4); doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. (F4);
doc. Dr. Ing. Ivan Richter (F4); Bc. Michal Farník (F4); Bc. Kateřina Chytrá (F4); Ing. arch.
Dalibor Hlaváček, Ph.D. (F5); Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D. (F5); RNDr. Jiří Šrubař,
Ph.D. (F5); Bc. Lukáš Hodek (F5); Josef Holeček (F5); Ing. Tomáš Doktor (F6); Ing. Bc.
Vladimír Faltus, Ph.D. (F6); Ing. Mgr. Jan Feit (F6); Marie Dvořáková (F6); Bc. Filip
Konečný (F6); Ing. Yulia Efremova (F7); Ing. Jan Kašpar (F7); Mgr. Veronika Vymětalová,
Ph.D. (F7); Bc. Tomáš Pokorný (F7); doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. (F8); Ing. Zdeněk
Muzikář, CSc. (F8); Ing. Radomír Polách (F8); Ing. Magda Friedjungová (F8); Ing. Stanislav
Jeřábek (F8); Ing. Bc. Pavel Andres, Ph.D., ING.PAED.IGIP (MÚVS); prof. Ing. Václav
Hlaváč, CSc. (CIIRC); PhDr. Jaroslav Schmid, CSc. (ÚTVS); Norbert Červený (MÚVS);
Žaneta Wurmová (MÚVS)

Omluveni: Mgr. Pavel Böhm (F7)
Neomluveni: Hosté: rektor Konvalinka; děkanka FSv Kohoutková; děkan FJFI Jex; děkan FIT Tvrdík;
kancléř Svoboda; Vladimír Haasz (FEL); Jonáš Jirků (FD); Jan Mára (FIT); Jozef Šebák
(FIT)

Program:
1.
2.
3.
4.

Schválení programu 1. (ustavujícího) zasedání AS ČVUT
Volba předsednictva AS ČVUT
Vyhlášení termínů dalších zasedání AS ČVUT
Různé
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České vysoké učení technické v Praze
Zasedání Akademického senátu ČVUT
Termín zasedání: 1. zasedání AS ČVUT, 11. 1. 2017
Vedení zasedání se ujal doc. Habala, předseda hlavní volební komise, a přivítal přítomné
senátory. V úvodu si vzal slovo pan rektor a ve svém vystoupení zdůraznil, že by
Akademický senát ČVUT měl upřednostňovat zájmy ČVUT nad lokálními zájmy.

1. Schválení programu 1. (ustavujícího) zasedání AS ČVUT
Doc. Habala seznámil senátory s navrženým programem.
Usnesení 01-01: AS ČVUT schvaluje program 1. zasedání AS ČVUT.
Počet osob s hlasovacím právem: 44
Hlasování (pro-proti-zdrželo se): 44-0-0. Usnesení bylo přijato.

2. Volba předsednictva AS ČVUT
Doc. Habala seznámil přítomné o způsobu volby a vyzval senátory k nominacím členů do
volební komise s tím, aby měla alespoň 5 členů. Pokud by některý z jejích členů
kandidoval do předsednictva, práce ve volební komisi se během dané volby nezúčastní.
Ing. Mára navrhl Jana Matějku.
Doc. Petráček navrhl doc. Richtera.
Ing. Feit navrhl dr. Olšáka.
Dobrovolně se přihlásil doc. Cajthaml.
Prof. Hlaváč navrhl doc. Petráčka.
Ing. Mára navrhl Bc. Pokorného.
Hlasování: 40-0-3.
Volební komise bude pracovat ve složení Matějka, Richter, Olšák, Cajthaml, Petráček
a Pokorný. Po krátké diskusi ohledně vedení volební komise doc. Richter navrhl jako
jejího předsedu dr. Olšáka.
2.1. Volba předsedy AS ČVUT
Doc. Habala vyzval senátory k nominacím na tuto funkci.
Doc. Petráček navrhl doc. Janouška (s kandidaturou souhlasí).
Dr. Schmid navrhl Mgr. Vymětalovou (s kandidaturou souhlasí).
Kandidáti se stručně představili.
Mgr. Vymětalová: Dlouho členka senátu, bývalá místopředsedkyně, měli bychom se
dostat ke zklidnění situace a schvalování dokumentů důležitých pro školu. Je potřeba
navázat komunikaci.

2

České vysoké učení technické v Praze
Zasedání Akademického senátu ČVUT
Termín zasedání: 1. zasedání AS ČVUT, 11. 1. 2017
Doc. Janoušek: Co by měl senát dělat – věcně jednat ve prospěch celého ČVUT. Vedoucí
katedry na FIT, garant 1 bakalářského a 1 magisterského studijního oboru, garant 5
předmětů, člen VR ČVUT, VR FIT, VR CIIRC. Spolupráce s průmyslem – řešitel TAČR
projektů, udělali jsme smlouvu na podíl fakulty z prodeje výrobku. Přispěje k efektivnímu
chodu senátu, aby se nestranilo nikomu. Nečestné a nepravdivé věci musí být řečeny,
a naopak fámy nesmí ovlivňovat chod senátu. Není spojen se žádnou firmou ani
nemá jiné vazby. Chtěl by přispět k uklidnění situace a obnovení maximální důvěry v
ČVUT.
Diskuse a dotazy: Bc. Bakovský chtěl znát názor kandidátů na možnost streamování
zasedání AS ČVUT.
Doc. Janoušek: AS ČVUT nesmí činit nic proti zákonům a předpisům. Proto musíme
získat nezávislý právní posudek a pak v senátu projednat souhlas se streamováním.
Mgr. Vymětalová: Rozhodující je souhlas AS ČVUT, naše názory mohou být použity
a zneužity, je třeba dát pozor.
Ing. Feit se dotázal, zda kandidáti věří, zda uřídí takovéto těleso.
Mgr. Vymětalová: Velmi bych se snažila, aby se mi to dařilo. Pokud ne, je to o další
komunikaci. Mám určité zkušenosti s řízením zasedání, i když ne z akademické sféry.
Důležitá je připravenost.
Doc. Janoušek: Ano, jsem zvyklý řídit velké projekty, myslím, že jsem schopen vnímat
celek i detaily bez toho, aniž bych se v detailech ztratil. Předsedal jsem komisi KVTD ve
sledované kontrole projektu SÚRAO – doufám, že jsem přesvědčil o schopnosti řízení.
Dr. Hlaváček chtěl upřesnit, zda se předseda a oba místopředsedové volí na jeden rok.
Dr. Olšák toto potvrdil, je to usnesení dřívějšího senátu a stále platí.
Předseda volební komise vysvětlil členům senátu způsob volby a podmínky pro případná
další kola. Po diskusi a upřesnění, jak volební lístky vyplňovat, proběhla volba.
Odevzdáno 44 platných hlasovacích lístků.
Hlasování:
Janoušek 28-10-6,
Vymětalová 16-18-10.
V 1. kole volby získal nadpoloviční většinu přítomných senátorů doc. Janoušek.
Usnesení 01-02: AS ČVUT zvolil předsedou AS ČVUT v tajné volbě doc. Ing. Jana
Janouška, Ph.D.
Doc. Habala se s přítomnými rozloučil a řízení zasedání převzal nový předseda.
2.2. Volba místopředsedy AS ČVUT za akademické pracovníky
Předseda AS ČVUT vyzval senátory k nominacím na tuto funkci.
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České vysoké učení technické v Praze
Zasedání Akademického senátu ČVUT
Termín zasedání: 1. zasedání AS ČVUT, 11. 1. 2017
Ing. Kašpar navrhl Mgr. Vymětalovou (s kandidaturou souhlasí).
Prof. Hrdlička navrhl Ing. Matějovskou (s kandidaturou souhlasí).
Kandidátky se stručně představily.
Diskuse a dotazy: Doc. Cajthaml se dotázal předsedy senátu, koho by preferoval. Doc.
Janoušek vyjádřil podporu dr. Matějovské.
Prof. Hlaváč vyzval členy senátu k volbě Mgr. Vymětalové.
Počet osob s hlasovacím právem: 44
Odevzdáno 44 platných hlasovacích lístků.
Hlasování:
Vymětalová 16-21-7,
Matějovská 28-8-8.
V 1. kole volby získala nadpoloviční většinu přítomných senátorů dr. Matějovská.
Usnesení 01-03: AS ČVUT zvolil místopředsedkyní AS ČVUT za akademické
pracovníky v tajné volbě Ing. arch. Danu Matějovskou, Ph.D.
Prof. Haasz, bývalý předseda AS ČVUT, požádal o slovo a informoval senát o brzkém
předání veškerých důležitých dokumentů z minulého funkčního období novému
předsedovi, včetně přehledu dosud nesplněných usnesení, uložených vedení ČVUT.
2.3. Volba místopředsedy AS ČVUT za studenty
Předseda AS ČVUT vyzval senátory k nominacím na tuto funkci.
Ing. Friedjungová navrhla Ing. Jeřábka (s kandidaturou souhlasí).
Jan Matějka navrhl Ing. Máru (kandidaturu odmítl).
Kandidát se stručně představil.
Diskuse a dotazy: Ing. Feit se dotázal na působení kandidáta ve fakultním senátu. Ing.
Jeřábek upřesnil, že je předsedou AS FIT, který je volen na půl roku, příští volba
proběhne za několik měsíců a nebude již znovu kandidovat.
Počet osob s hlasovacím právem: 44
Odevzdáno 44 platných hlasovacích lístků.
Hlasování: 30-12-2.
V 1. kole volby místopředsedy AS ČVUT za studenty získal nadpoloviční většinu
přítomných senátorů Ing. Jeřábek.
Usnesení 01-04: AS ČVUT zvolil místopředsedou AS ČVUT za studenty v tajné
volbě Ing. Stanislava Jeřábka.
2.4. Volba předsedů komisí
Dr. Olšák předložil senátu seznam existujících stálých komisí.
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České vysoké učení technické v Praze
Zasedání Akademického senátu ČVUT
Termín zasedání: 1. zasedání AS ČVUT, 11. 1. 2017
Legislativní komise (LK)
Pedagogická komise (PK)
Hospodářská komise (HK)
Komise pro rozvoj (KR)
Komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium (KVTD)
Komise pro informační strategii (KIS)
Komise pro SÚZ (KSÚZ)
Studentská komise (SK)
Byla zahájena diskuse o jejich počtu a rozsahu činnosti.
Prof. Hlaváč seznámil přítomné s historií vzniku komise pro rozvoj a vědu (KRaV),
kterou před více než 10 lety zakládal, a vyjádřil záměr přejmenovat stávající komisi pro
rozvoj na KRaV.
Doc. Petráček, doc. Janoušek a prof. Haasz vysvětlili důvody, proč byla v roce 2016
komise pro rozvoj a vědu rozdělena na dvě. Každá z 8 komisí má partnera v členovi
vedení ČVUT (prorektoři, kvestor, kancléř, ředitel SÚZ), komise KRaV byla přetížená.
Dr. Olšák uvedl zejména pro nové senátory, jak komise fungují.
Doc. Janoušek zdůraznil, že komise jsou klíčové pro práci senátu a je zvykem, že
jednotliví senátoři si komise vybírají podle svých preferencí.
Doc. Petráček předložil myšlenku vytvořit novou komisi pro vnější vztahy a PR, která
by měla za partnera rektorátní Odbor PR a marketingu.
Dr. Hlaváček navrhl, aby se KR a KVTD zpět spojila do jedné komise KRaV. Počet
aktivních členů senátu je omezený a zvyšování počtu komisí je neúčelné. Agendy obou
komisí se navíc vzájemně prolínají. Po orientačním hlasování nebyl tento návrh podpořen.
Dr. Olšák a prof. Kybic vyjádřili názor ponechat počet komisí na osmi.
Prof. Hlaváč upřesnil, že neplánuje komise KR a KVTD slučovat, pouze chce komisi pro
rozvoj přejmenovat na komisi pro rozvoj a vědu. Po další diskusi, týkající se existence
dvou komisí zabývajících se vědou a nejasného rozdělení kompetencí mezi nimi, však
svůj návrh stáhl a nehlasovalo se o něm.
Volba předsedy legislativní komise (LK)
Doc. Janoušek navrhl dr. Olšáka (s kandidaturou souhlasí).
Kandidát se stručně představil, zmínil své zkušenosti s touto funkcí v posledních dvou
volebních obdobích a uvedl plán činnosti. Vzhledem k platnosti novelizovaného zákona
o vysokých školách od 1. 9. 2016 bude nutno změnit v podstatě všechny fakultní
předpisy, kterých je 58. Vyzval proto senátory, aby v komisi byli zástupci ze všech
součástí a k aktivní účasti v LK.
Počet osob s hlasovacím právem: 42
Odevzdáno 42 platných hlasovacích lístků.
5

České vysoké učení technické v Praze
Zasedání Akademického senátu ČVUT
Termín zasedání: 1. zasedání AS ČVUT, 11. 1. 2017
Hlasování: 35-4-3.
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České vysoké učení technické v Praze
Zasedání Akademického senátu ČVUT
Termín zasedání: 1. zasedání AS ČVUT, 11. 1. 2017
Usnesení 01-05: AS ČVUT zvolil předsedou legislativní komise v tajné volbě RNDr.
Petra Olšáka.
Volba předsedy pedagogické komise (PK)
Doc. Janoušek navrhl prof. Kabeleho (s kandidaturou souhlasí).
Počet osob s hlasovacím právem: 42
Odevzdáno 42 platných hlasovacích lístků.
Hlasování: 42-0-0.
Usnesení 01-06: AS ČVUT zvolil předsedou pedagogické komise v tajné volbě prof.
Ing. Karla Kabeleho, CSc.
Volba předsedy hospodářské komise (HK)
Doc. Janoušek navrhl prof. Hrdličku (s kandidaturou souhlasí).
Prof. Hlaváč navrhl prof. Bittnara (kandidaturu odmítl).
Počet osob s hlasovacím právem: 43
Odevzdáno 43 platných hlasovacích lístků.
Hlasování: 36-6-1.
Usnesení 01-07: AS ČVUT zvolil předsedou hospodářské komise v tajné volbě prof.
Ing. Františka Hrdličku, CSc.
Volba předsedy komise pro rozvoj (KR)
Ing. Kašpar navrhl prof. Hlaváče (kandidaturu odmítl).
Doc. Petráček navrhl Ing. Feita (kandidaturu odmítl).
Protože se nenašel žádný další kandidát, volba bude odložena na příští zasedání.
Volba předsedy komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium (KVTD)
Doc. Janoušek navrhl doc. Petráčka (s kandidaturou souhlasí).
Počet osob s hlasovacím právem: 43
Odevzdáno 43 platných hlasovacích lístků.
Hlasování: 37-6-0.
Usnesení 01-08: AS ČVUT zvolil předsedou komise pro vědu, tvůrčí činnost
a doktorské studium v tajné volbě doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc.
Volba předsedy komise pro informační strategii (KIS)
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Zasedání Akademického senátu ČVUT
Termín zasedání: 1. zasedání AS ČVUT, 11. 1. 2017
Doc. Janoušek navrhl prof. Kybice (s kandidaturou souhlasí).
Počet osob s hlasovacím právem: 43
Odevzdáno 43 platných hlasovacích lístků.
Hlasování: 39-2-2.
Usnesení 01-09: AS ČVUT zvolil předsedou komise pro informační strategii v tajné
volbě prof. Dr. Ing. Jana Kybice.
Volba předsedy komise pro SÚZ (KSÚZ)
Ing. Jeřábek navrhl Marii Dvořákovou (s kandidaturou souhlasí).
Počet osob s hlasovacím právem: 41
Odevzdáno 41 platných hlasovacích lístků.
Hlasování: 36-3-2.
Usnesení 01-10: AS ČVUT zvolil předsedkyní komise pro SÚZ v tajné volbě Marii
Dvořákovou.
Volba předsedy studentské komise (SK)
Bc. Begera navrhl Bc. Bakovského (s kandidaturou souhlasí).
Jan Matějka navrhl Ing. Máru (s kandidaturou souhlasí).
Kandidáti se stručně představili.
Bc. Bakovský: Komise by se měla zabývat tématy jako rámcová smlouva ČVUT
a Studentské unie ČVUT (SU), můstek mezi senátem, SU a studenty, studentskými
pohledy na předpisy, využitím stipendijních fondů na praxi, inovativními nápady, fondem
studentských projektů.
Ing. Mára: Pokračoval by ve vedení studentské komise, studenti by se měli vyjadřovat ke
všem bodům zasedání, důležitá je informovanost studentů.
Diskuse a dotazy: Prof. Nožička se zeptal na vztah místopředsedy AS ČVUT za studenty
a předsedy této komise a rozdělení jejich pravomocí.
Ing. Jeřábek ujistil, že spolupráce určitě bude fungovat. Místopředseda je spíše vedoucí
studentů v senátu a styčným důstojníkem navenek, studentská komise se schází a řeší
konkrétní problémy.
Počet osob s hlasovacím právem: 42
Odevzdáno 42 platných hlasovacích lístků.
Hlasování:
Bakovský 22-9-11,
Mára 17-8-17.
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České vysoké učení technické v Praze
Zasedání Akademického senátu ČVUT
Termín zasedání: 1. zasedání AS ČVUT, 11. 1. 2017
V 1. kole volby předsedy studentské komise získal nadpoloviční většinu přítomných
senátorů Bc. Bakovský.
Usnesení 01-11: AS ČVUT zvolil předsedou studentské komise v tajné volbě Bc.
Pavla Bakovského.

3. Vyhlášení termínů dalších zasedání AS ČVUT
Doc. Janoušek navrhl pokračovat v zavedené tradici, kterou jsou poslední středy v měsíci
vždy od 13:30. Komise již mohou začít pracovat, příští zasedání senátu bude ještě
v lednu.
Marie Dvořáková se zeptala na možnost posunu termínu zasedání AS ČVUT v případě
krytí se zasedáním fakultního senátu.
Doc. Janoušek vyjádřil přesvědčení, že není důvod, aby zasedání fakultních senátů mělo
přednost před zasedáním AS ČVUT.
Počet osob s hlasovacím právem: 37
Hlasování: 37-0-0. Usnesení bylo přijato.
Usnesení 01-12: AS ČVUT vyhlašuje termíny dalších zasedání na 25. 1., 22. 2., 29. 3.,
26. 4., 31. 5. a 28. 6. 2017.

4. Různé
Prof. Hlaváč navrhl vytvořit diskusní fórum v různých úrovních (pro senát, pro
akademickou obec, pro veřejnost).
Dr. Olšák upozornil na potřebu upgradovat emailový list senátu, dosud jsou v něm
uvedeni i bývalí senátoři z minulého funkčního období.
Doc. Petráček vyjádřil zájem vyvěsit a zveřejnit na vhodné místo volební programy
zvolených senátorů.
Předseda AS ČVUT ukončil zasedání v 16:58.
Příští zasedání se bude konat 25. 1. 2017 od 13:30.

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
předseda AS ČVUT
Zapsal: Jonáš Jirků
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