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Zápis z 5. mimořádného zasedání Akademického senátu ČVUT  
konaného dne 22. 4. 2020 

 

Přítomni: prof. Ing. Wald František, CSc. (F1); prof. Ing. Tywoniak, CSc. (F1); doc. Ing. Jettmar Josef, CSc. (F1); Ing. 
Mára Michal (F1); Ing. Holan Jakub (F1); doc. Ing. Bauma Václav, CSc. (F2); doc. Ing. Hrdlička Jan, Ph.D. (F2); prof. 
Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2); Bc. Svoboda Jiří (F2); Bc. Valášek Adolf (F2); RNDr. Bláhová Ilona Ali, Ph.D. (F3); prof. 
Dr. Ing. Kybic Jan (F3); prof. Ing. Ripka Pavel, CSc. (F3); Bc. Sláma Jakub (F3); Štefaníková Petra (F3); doc. Mgr. 
Bielčík Jaroslav, Ph.D. (F4); doc. Dr. Ing. Richter Ivan (F4); Ing. Ambrož Petr, Ph.D. (F4); Kulička Lukáš (F4); Ing. 
Farník Michal (F4); doc. Ing. arch. Hlaváček Dalibor, Ph.D. (F5); Ing. arch. Matějovská Dana, Ph.D. (F5); RNDr. 
Šrubař Jiří, Ph.D. (F5); Ing. arch. Schulzová Kristýna (F5); Bc. Wagner Marek (F5); Mgr. Heřmanová Jitka (F6); Ing. 
Doktor Tomáš (F6); Ing. Nouzovský Libor, Ph.D. (F6); Ing. Neuhäuserová Michaela (F6); Ing. Richter Petr (F6); Ing. 
Čuprová Yulia, Ph.D. (F7); Ing. Kašpar Jan (F7); Mgr. Vymětalová Veronika, Ph.D. (F7); Protivová Hana (F7); Ing. 
Pokorný Tomáš (F7); doc. Ing. Janoušek Jan, Ph.D. (F8); PhDr. Ing. Evan Tomáš, Ph.D. (F8); PhDr. Ing. Bařinka Lukáš 
(F8); Ing. Jeřábek Stanislav (F8); Ing. Řezníček Jan (F8); Ing. Bc. Andres Pavel, Ph.D. ING. PAED. IGIP (MÚVS); 
prof. Ing. Hlaváč Václav, CSc. (CIIRC); Vích Jakub (MÚVS); Severa Michal (MÚVS); Mgr. Vykydal Libor (ÚTVS); 

Omluveni:  

Neomluveni:  

Hosté: doc. RNDr. Petráček Vojtěch, CSc. (RČVUT); Ing. Boháček Jiří (RČVUT); doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. 
(UCEEB); doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. (Kloknerův ústav) 
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Příloha: Zvukový záznam 5. zasedání AS ČVUT 

Další přílohou tohoto zápisu je:  

1. Vyjádření doc. J. Kuby ze dne 25. 3. 2020 přeposlané do AS ČVUT členem AS ČVUT J. Kybicem a reakce 
předsedy AS ČVUT.  

Informace: V souvislosti s rizikem šíření onemocnění COVID-19 se zasedání uskutečnilo nekontaktním 
telekonferenčním způsobem prostřednictvím aplikací Teams, Forms a cloudového prostředí Office365 
provozovaného VIC ČVUT. K zasedání se šlo připojit kliknutím na odkaz ve veřejné pozvánce na zasedání.  
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1. Schválení programu 5. zasedání AS ČVUT  
J. Janoušek přivítal všechny přítomné na online zasedání. Připomněl znovu způsob hlasování.  

Usnesení 05-01: AS ČVUT schvaluje program 5. zasedání AS ČVUT.    
Počet osob s hlasovacím právem: 35 
Hlasování: 35-0-0 Usnesení bylo přijato.  

2. Kontrola a schválení zápisu z 3. zasedání AS ČVUT  
J. Janoušek – zápis posílal relativně pozdě, deklaroval, že pokud by měl někdo připomínku, která nebyla vypořádána, 
nebo ve smyslu, že se na to někdo nestihl podívat, tak se hlasování odloží. Přišly připomínky od J. Kybice a L. Vykydala. 
Všechny vypořádali. P. Ambrož – v hlavičce je uveden chybně jako neomluven. J. Janoušek – bude to opraveno. 
Připravil usnesení. J. Kybic – jeho připomínka se úplně nezapracovala. Je to detail, význam to nemění.  

Usnesení 05-02: AS ČVUT schválil zápis z 3. zasedání AS ČVUT ve verzi 3 s úpravou uvedení Ing. Ambrože 
Petra, Ph.D. mezi účastníky zasedání.  
Počet osob s hlasovacím právem: 34 
Hlasování: 32-0-2 Usnesení bylo přijato.  
00:00 – 13:10 

3. Schválení Rozpisu příspěvku a dotace pro rok 2020  
Rektor – Rozpis jak je vypracován, prošel několikanásobným projednáváním s děkany a s kolegiem. Je nastaven podle 
metodiky, a to co v něm bylo třeba dojednat, je objem mimonormativu. Celková výše je 300. Další věcí bylo skládání 
na NTZ a spoluúčast velkých investičních projektů. Dohoda je 40 milionů, což se skládá z obvyklých 15, a dále 25 a na 
realizaci spoluúčasti rekonstrukce FSv B a rekonstrukci a opravy budovy archivu na Strahově. Vyřešili problematiku 
ÚTVS dohodou mezi ředitelem a kvestorem. Pomůžeme jim s investiční rekonstrukcí.  

P. Ripka – částka 40 milionů je dohromady od fakult jako kompenzace plus to, co se vybírá podle plochy a počtu 
studenů nebo se to sčítá? Kvestor – je to rozděleno 50% studenti, 50% plochy. P. Ripka – a pak je ještě další část co 
se skládá podle příspěvků do IP projektů. Jestli těch 40 milionů je součást všeho MPZ, nebo celé MPZ je 63 milionů. 
Kvestor – celé je 40 milionů korun. P. Ripka – v tom materiálu je ještě potřeba napsat, že součet je 40 milionů – 23 
milionů. Tabulka je trochu matoucí, doporučil ještě doprovodné usnesení. Jedna věc je košilka, to se vyřešilo. 
Hospodářská komise doporučuje schválit jednomyslně. Pak navrhuje usnesení ohledně limitu, co se nemusí schvalovat 
na investice. Ty další části se týkají aktualizovaného plánu investičních akcí a rozpočty součástí, které nemají senát. To 
vedení poskytne do určených dat. Kvestor – tabulka 15 je opravdu na 40 milionu korun a tabulka číslo 14 je opravdu 
na 23 milionů 522 tisíc. Rektor – jedno je část IP a druhá je spoluúčast, která se někam dává? P. Ripka – oprava 
spočívá v tom, že z těch 40 se odečítá oněch 23 milionů. Rektor – nám přišel zdroj financování na IP projekty. Z toho 
se část rozdává součástem jedním způsobem, a pak jsou spoluúčasti ve výši obvyklých 15 milionů, to je tedy zmíněných 
40 milionů. Nepřičítá se nic, neodečítá se nic. Na MTZ což je 15 milionů jako vždy plus FSv plus archiv, to se vybírá 
z příspěvku. A pak je institucionální financování, z toho je 23 milionů a to se rozepisuje fakultám. P. Ripka – na MTZ 
se vybírá výměnou na investice a části? Kvestor – tak se to nedá říct. 40 milionů je z příspěvku a 23 je taky příspěvek, 
ale z IP projektů. To jsou dvoje peníze, co se nedají slučovat dohromady. P. Ripka – nesouhlasí. Obě částky se vybírají. 
Ty nejdou z IP projektů, jdou fakultám a ty dávají škole jiné peníze, které jsou investiční na budovy. Peníze, co přijdou 
na IP projekty, nejde utratit za budovy nebo za pozemky. Rektor – na IP projektech je procento, co jde na investice, to 
je to procento, co si každá ze součástí k tomu může využít. To je něco, co dostávají všichni v téhle kvótě. P. Ripka – a 
fakulty stejnou částku mezi sebou vyberou. Celková částka na MTZ je 63 milion 522 tisíc. Rektor – není to správné 
tvrzení. Podle tabulky 15 se vybere 40 milionů a to druhé je systém dělení. P. Ripka – předložil návrh usnesení, žádnou 
opravu tam tedy dělat nebude. Rektor – jde o špatně nadepsanou tabulku. P. Ripka – je to rozpis projektů ale ty peníze 
se nebudou vybírat na MTZ. Rektor – ano, přesně tak.  

12:12 – 31:25 
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L. Lábus – na schůzi děkanů se upozorňovalo, že posílení investičních prostředků je jenom 30 milionů. Takže se 
dohodli, že to atypické navýšení se sníží. V tomto domnění žil a chápal tu tabulku. Rektor – pochopil to správně a tak 
je to tam zapsáno. V. Hlaváč – byl by rád, aby se v tabulce 14, v řádku 7 napsal správný název. Je to předloženo a 
mohlo by se to změnit na návrh rektora. Jaký je správný název v položce A7? Kvestor – příspěvek fakultě/součásti na 
rozvoj MTZ dle IP 2020. V. Hlaváč – jak dosáhneme té změny? Rektor – doplnit do usnesení s tím že tabulka 14 má 
jiný název. J. Kybic – dotaz k samé tabulce. Podle jakého klíče vznikla ta čísla v tabulce 14? Rektor – z objemu 
fianancí v IP je povolené procento, co se dá dát do investic, to je těch 23 milionů. Z toho se rozepisuje podle procent 
výše IP příspěvku, dole je, kolik se dává z tohoto rozpisu. Je to tabulka, která je takováto historicky mnoho let. Asi 
vyjasňujeme něco, co je stejné, jako bylo loni. Jen jsou tam na vstupu jiné cifry. Z. Škvor – nepamatuje si, jak ta tabulka 
vznikla, ještě nebyl ve vedení. Dříve se to opravdu dělilo tak, že fakulty vyměňovaly finance z IP za investiční 
prostředky, ale už 2 roky se to nedělá. J. Hrdlička – jestli to chápe dobře tak, že částka z tabulky 14 je součást částky 
z tabulky 15. Další dotaz, znamená to, že o to je to MTZ nižší na příští rok? Rektor – jestli bude z MTZ v tuto chvíli 
něco uhrazeno, o to tam bude logicky méně. Kvestor – z těch 15 milionů, z toho budeme hradit opravu světlíků na 
Julisce pro ÚTVS. J. Hrdlička – MTZ nebude o 2 miliony nižší? Rektor – ne, nebude. V tabulce jsou 2 složky, z těch 
15, co se vybírají tradičně, chce vzít peníze pro ÚTVS. FSv se bude hradit z jiné části, takže ta tím nebude nijak 
efektována. Kvestor – v  tabulce 15 jsou podíly fakult. Tabulka 14 je rozdělení mezi fakulty kolik dostanou na investice 
z IP. J. Hrdlička – i když to nejdou ty samé peníze, v podstatě fakulty platí ten rozdíl? Rektor – všechno se posčítá, 
ale jsou to jiné peníze. Z. Škvor – vlastně ta tabulka 14 v této chvíli nepojednává o rozdělení rozpisu dotace ani 
příspěvku, dala by se celá vypustit. Rektor – možná bychom ji tam mohli nechat s opraveným názvem. Je to tradiční 
tabulka pro ty, co s nimi pracují. Ale netýká se těch dvou složek, co tady teď dohadujeme. P. Ripka – neví, jestli zůstat 
u toho, že v tabulce má být změněný text, nebo jestli ji opravdu vypustit. Opravdu se netýká rozpisu. Hlavně aby se ty 
peníze vybraly správně. Myslel, že se ty peníze v tabulce opravdu vybírají. Takže je to pro něj příjemné překvapení. 
Myslí, že změna textu by mohla stačit.  

31:50 - 45:15 

M. Farník – jestli se v rozpisu nebo v jiných dokumentech počítá se systematickou podporou SÚZu. Při zavádění 
zmíněných slev vzniká pro SÚZ ztráta. Jsou rádi, že jim ředitel vyšel vstříc a nechce to kompenzovat penězi z kapes 
studentů. Takže se chtěl zeptat, jestli se přemýšlí o nějaké podpoře napříč univerzitou, aby došlo k tomu, že SÚZ bude 
schopen investovat do oprav či rekonstrukcí nebo pokračovat ve své činnosti. Rektor – v rozpisu to nejde tak, jak je 
nastaven. To by šlo jenom z vlastních zdrojů a dotací, z vlastních zdrojů součástí. Pro pracovníky gastra se podařilo 
získat kurzarbeit z úřadu práce. Část gastro by měla být stabilizovaná. Provoz kolejního systému, tam je to asi 100 
pracovníků, ale u kolejí centrální podporu teď nemáme jak dát, a kdyby k tomu mělo docházet, vyžadovalo by to jednání 
součástí se SÚZem. M. Farník – předseda komise SÚZ přečte usnesení. Byl by rád, aby debata mezi SÚZem a 
vedoucími součástí probíhala, aby se mohly veškeré finanční náležitosti na SÚZu dát co nejdříve do pořádku a aby i do 
budoucna měl SÚZ na to, aby pokryl spoluúčasti. Rektor – ekonomickou situaci SÚZ prověří, také jak jsou na tom 
s fondy a přípravou spoluúčastí. SÚZ byl připraven na spolufinancování rekonstrukčních akcí v dobré míře. Ale je 
potřeba jednat. Bude to určitě velmi užitečné. A. Valášek – schvalujeme nějaké finanční věci a netvrdí, že by tomu 
nějak rozuměl. Jako třeba co je mimonormativ. Jestli není někde k dispozici flowchart toho, jak plynou do školy peníze 
a jak se to rozděluje. Rektor – asi existuje manuál senátora, kde to je. Pokusí se mu to nějak načrtnout a můžou návod 
sepsat. A. Valášek – není asi sám, kdo to tak má, tak by se dalo udělat nějaké školení. Rektor – dala by se udělat nějaká 
prezentace a udělat sezení zájemců, kde by se to vysvětlilo. J. Janoušek – když přišel do senátu, asi dva roky mu trvalo, 
než to pochopil, a souhlasí s tím, že kdyby se k tomu udělal manuál a na výjezdním setkání se tomu věnovalo odpoledne, 
bylo by to přínosné.  

45:17 – 52:30 

V. Hlaváč – na hospodářské komisi se probíral jeho návrh, aby se odstranila tvrdost vůči UCEEBu. Byl výrazný v tom, 
kolik peněz získal z dotace, z RVO, očekávalo se že zaplátí tak dvojnásobek. Navrhoval, aby se to letos kompenzovalo 
tím, že ostatní součásti zaplatí o trochu více a kompenzovalo se to, aby zaplatil méně. Zůstal s názorem osamocen. 
Předseda se ho zeptal, jestli to chce stáhnout, což nechtěl. Byl jediný pro a chtěl to říct, aby všichni věděli, že taková 
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situace je. S kvestorem a rektorem se shodli, že v příštím roce se pravidla změní a dosáhne se toho tím, že se budou 
více respektovat v dělení těch peněz nedávné výsledky, protože mladé součásti jako UCEEB teď nemohou uspět. To 
byl závěr. Jeho názor nebyl podpořen, proto z toho není návrh usnesení. Rektor – příští rok se tak bude v rámci 
metodiky pracovat. Šli by na dynamičtější dělení, 40 dynamická složka, 60 stabilizující. Pokud jde o výpomoc 
UCEEBu, s ředitelem debatovali a domluvili s kvestorem podobnou operaci jako s ÚTVS. S tím byl L. Ferkl spokojen 
když to dnes řešili. J. Janoušek - když se podíváme na výsledek z hospodářské komise, kromě návrhu usnesení tam 
jsou ještě další návrhy. Chtěl na to upozornit explicitně, a pokud některý senátor chce tato usnesení navrhnout jako 
usnesení celého AS, ať tak učiní. Požádal rektora, aby se k těmto usnesením vyjádřil. První je úprava statutu, přílohy 2, 
pravidel hospodaření. Další bod se týká předložení materiálů a jsou tam termíny, chce vyjádření rektora do zápisu. 
Druhý bod se týká toho, co zde několik osob zmiňovalo, týká se metodiky dělení RVO. Vnímá, že UCEEB de facto 
doplatil na to, že dynamická složka v metodice je pouze 14%. Nejčistším řešením by bylo to, o kterém rektor mluvil. 
Že finance vykompenzuje z neúčelové rezervy. Rektor – nebude to z neúčelové rezervy, to by bylo jenom při nějakém 
konkrétním projektu. J. Janoušek – kdybychom to dělali jinak, porušili bychom metodiku. Bude vytvořena komise pro 
novou metodiku RVO. Doporučoval by, aby v ní měla každá součást jednoho zástupce a bylo slíbeno, že první výsledek 
by mohl být v červnu 2020. Přes prázdniny bychom si vše mohli pořádně promyslet a na výjezdním setkání v září 
pořádně prodiskutovat. Byl na semináři pořádaném RVŠ a slyšel doporučení, že by se metodiky dělení prostředků 
DKRVO na vysokých školách měly dělat maximálně nezávisle na Metodice 17+. Dotaz na rektora, jestli existuje také 
takový pokyn poskytovatele (MŠMT) nebo ne. Rektor –definice využití a rozdělování příspěvků a dotace je možné 
nalézt v materiálech MŠMT. Splnili jsme veškerá kritéria toho, co je závazné pro to, abychom s těmito penězi pracovali. 
Cokoli ministr posílá, posílá jako doporučení ke zvážení a nic, co by bylo závazného. V kolegiu i ve vedení se s tím 
snažili pracovat a fond budoucnosti bude v příštím roce narůstat. Tak, jak doba pokročila, nebyl by proti  rozvolnění 
pravidel pro hospodaření. Je užitečné nejenom pro nás ale i pro děkany. Vztahuje se to i na činnost děkanů vůči senátům 
fakult. J. Janoušek – jde hlavně o to, jestli předloží senátu v dohledné době úpravu metodiky dělení prostředků DKRVO 
v tomto smyslu. Rektor – předloží. Tipuje červnové zasedání. Pokud jde o harmonogram, to už si dohodli na komisi, 
že taková data jsou stejně potřeba pro přípravu rozpočtu, abychom měli všichni všechny materiály.  

52:33 – 1:07:53 

L. Lábus – skokové navýšení 14% na 40%, dřív se mluvilo o méně procentech. Architektura nemůže soutěžit 
v impaktovaných článcích. Ten systém byl nastaven na poslední chvíli, když se kdysi dohadovali o tom, jak se o 
nárůstová procenta kdo bude dělit. Podobná věc se uplatňuje i na alokaci RIVových bodů dle naší metodiky, kde je to 
ještě víc tvrdé. Pokud chceme mluvit o skokovém nárůstu, musíme řešit, jestli se v tom uplatní všichni. Drobná změna, 
kde jsou průmyslové vzory a patenty vůbec nehraje žádnou roli. Rektor – to je na pracovní skupinu k metodice. Změna 
oproti 30-70 vyplývá z analýzy, kterou udělali, a u stabilních součástí má minimální dopad, ale funguje líp pro mladší 
součásti. Ale bude to dobré vyřešit prvně na komisi a pak o tom bude informovat celý senát. L Lábus – pro ně to bylo 
-27%. J. Janoušek – to, co L. Lábus říká, říkal už na únorovém zasedání, a podle něj jde o klíčovou věc a doufá, že si 
to všichni uvědomují. Říkal také, že pokud se podíl dynamické složky zvýší, a mělo by se možná zvýšit i víc, tak se 
musí udělat úplně nová metodika. To jak se dělí 14%, je rychlý fix. Rektor – je to tak, je to obšírný materiál a je na 
dlouhou diskuzi v komisi. J. Janoušek – V. Hlaváč napsal, že na to doplatil UCEEB i CIIRC. Nejedná se jenom o tyto 
dva ústavy, ale FIT na to doplatil také. Doplatily na to součásti, některé fakulty a některé ústavy. Tohle není otázka 
ústavů, ale toho, že součástí, co se rozvíjí, musí mít motivaci. Rektor – my odečítáme od sebe 2 čísla, to co přijde po 
dělení publikačního výstupu, a od toho se odpočítává podle váhy odpočet, v případě fakult P a R složky jsou přibližně 
stejně velké. V případě ústavů složky P v podstatě není, takže složka R je významná, ale neobsahuje jenom věci, co se 
týkají publikací, ale i granty a tak dále. Z tohoto povstává, že když někdo vydělá víc, tak víc odvede. Nenazýval by to 
„doplatil“, ale je to dopad metriky a jak je nastavena odvodová forma vybírání peněz z výnosů. J. Janoušek – kolik 
peněz se vybírá je v pořádku, ale pokouší se nějak působit tak, jak je to dle jeho názoru spravedlivé právě v druhé části, 
kolik se z  příspěvku na ty součásti dává. J. Kybic - vznesl žádost na ředitele UCEEBu, jestli by se nemohl také vyjádřit 
k tomu, co se zde řeší. Jaký má názor na rozpis atd. L. Ferkl – jeho výhrada k tomu je, že rozpis je nevyvážený ve 
smyslu výnosů a nákladů. To, co dostávají, je z velké části založeno na výkonech z 2011-2015, kdy pomalu ještě 
neexistovali. Ale ekonomika je stavěná podle roku 2019, kdy byly o dost větší. Letos s tím asi už nejde nic dělat. 
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Souhlasí s tím, že pokud jsou úspěšní v grantech, měli by se podílet na financování ČVUT, ale mají problém se 
strukturou těch peněz. S tím není spokojen, ale po jednání hospodářské komise a s rektorem doufá, že se to dostane do 
situace, kdy bude spokojen více. P. Ripka – navrhuje usnesení hospodářské komise jako usnesení AS.  

1:07:55 – 1:19:15 

V. Hlaváč – L. Lábus ho ujistil, že problém rozdělování peněz, které přicházejí na ČVUT, nelze řešit jedním vzorcem. 
L. Lábus hájí variantu, aby se rozdělovalo všechno podle 2012-2015, protože v té době se nepočítaly články, které 
architektura těžko obstarává. Pokud by se toto změnilo, cítili by to jako nespravedlnost. Rostoucí součásti, jako FIT, 
CIIRC, UCEEB, jsou na tom nespravedlivě teď a nikoho to netrápí. Už několik let nedostávají peníze, jaké by měly a 
pokud se to překlopí, zase budou na druhé straně nespokojeny. Kdo bude dělat novou metodiku, musí tohle vzít v potaz 
a vyřešit oba problémy. V okamžiku kdy by měla technika být zmenšovat rozdíl 40-60, už tohle je ohromně 
nespravedlivé, ale ČVUT by si mělo rozmyslet, jak to udělat. Ti, co mají větší sílu, by neměli ušlápnout ty, co mají 
menší. Není to kosmetická změna jednoho vzorce. Rektor – vyvážení finančních toků ho trápí dlouho. Těch 40-60 je 
limitní nastavení, co by mělo nastat v metodice 17+, nulový stav už nebudou stará data, ale budou nová základní 
stabilizující data. Data se updatují a až tohle nastane, tak všichni kdo se v posledních letech vyvíjeli, budou stabilní 
součásti a budou mít v pořádku vlastní publikace a výstupy, a problém přestane existovat. Stejně jako pro součásti co 
jsou starší. Je to nespravedlivé, ale bude to stabilizující. V. Hlaváč – pro FIT, Kloknerův ústav, CIIRC, UCEEB to tak 
bude, ale pro architekturu tento posun nebude stabilizující, to se takhle prostě řešit nedá. Nemůžeme říct, že si architekti 
nezaslouží peníze na rozvoj. Rektor – to se bude řešit na komisi. V. Hlaváč – v senátu byla korespondence mezi 
rektorem a V. Maříkem, který má to dělení na starosti jako zpravodaj, a zajímalo by ho, jaké jsou instrukce, jaké v tomto 
směru dostali od ministerstva. Instrukce typu dopis nebo email. Chtěl ho požádat, aby tyto informace dal k dispozici 
AS. Rektor – dopis může poskytnout a ten zbytek jsou instrukce, které jsou na internetu. Dopisy jsou doporučení a 
nemají vliv na rozhodování uvnitř školy. L. Lábus – to co říkal nevedlo k tomu, že by chtěl, abychom všechno počítali 
podle RVVI 16, chápe, že stát přechází na jiné systémy, ale zároveň žádá, aby se akceptovalo to, že pro některé součásti 
je nová metodika nepoužitelná a nereflektuje podíl celostátního uplatnění výsledků a umělecké činnosti. Naše uplatnění 
v oblasti architektury a územního plánování je špičkové a výraznější než na jiných fakultách, které se tomu věnují. 
Dokud se do toho zahrnuje pedagogika, jsou na 10% školy, RIV body 1% a u nárůstu jsou na promilech, a když se do 
toho začne počítat metodika 17+, tak z toho úplně vypadla. Rektor – na architekturu nezapomeneme, ale to byly analýzy 
výstupu, co přišly ze shora pro modul 2 a modul 1. Důležité jsou moduly další, 3,4,5, které se teď sepisují a vyhodnocují. 
Tam specifika musí vyplynout a bude mít dopad na rozpočet ve směru toho, co říkal L. Lábus. Až budeme mít toto 
hodnocení a moduly 3,4,5, tak to bude kompletní a bude postihovat i tyhle oblasti, co v bibliometrii nejsou.  

1:19:19 – 1:29:44 

P. Ripka – jedno z těch usnesení je, že návrh metodiky by měl být do června. Týmy by měly začít pracovat a zasedat. 
Jsou to jenom 2 měsíce, a pokud všichni začnou teď intenzivně pracovat, tak to stihnou, ale už je nejvyšší čas. Bylo by 
dobré vědět, kdo je v těch týmech a kdy mají schůzku. J. Janoušek – ano, červen je velice brzo, ale snad budeme v tu 
dobu něco mít. Rektor – část nominací má, ale část musí doplnit z fakult. J. Janoušek – bylo by dobré, aby v  týmu 
byl aspoň jeden zástupce ze součásti, pokud součást dělá výzkum. Zkrátí se tím doba projednávání.  

S. Jeřábek – rád by doplnil M. Farníka v tom, že máme zprávu účelových zařízení, která je servisní organizací a 
poskytuje servis studentům i pracovníkům fakult i ústavů, a teď služby poskytovat nemůže a jsou na to sami, a ještě je 
tady sleva pro studenty, co opustili koleje. Lepší číslo bude vědět kvestor, jde o jednotky milionů ročně, ale je potřeba, 
aby se všechny fakulty nějak domluvily a podpořili organizaci, servisní pro jejich zaměstnance a studenty. To 
rozhodnutí není na něm a je to potřeba vyřešit. Byl by rád, aby celý AS přijat usnesení, které přijala komise pro SÚZ 
dnes dopoledne. Rektor – SÚZ jede v jiném režimu, než je naše normální činnost, proto tam můžou přecházet jenom 
prostředky fakult a součástí, na to se musí sejít ředitel SÚZu s děkany, a se všemi potřebnými, aby to probral. Jestli 
k tmou senát chce schválit usnesení, mohlo by být ku pomoci v  diskuzi, ale v tomto materiálu dnes to nemůžeme 
ovlivnit. Potřebujeme vědět, jaká je tam ekonomická situace doopravdy. L. Kulička – přečetl návrh usnesení komise 
pro SÚZ. První - souhlas se 70% slevou za květen pro studenty, kteří nejsou na kolejích. Druhé - apelují na rektorát a 
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fakulty se součástmi, aby pomohli se ztrátami, co těmito slevami vzniknou. M. Farník – jen upravil, že by byli rádi, 
aby senát hlasoval separátně o druhém usnesení. Ředitel jim vychází vstříc, zasedání AS se zúčastnili i děkani, a zatím 
se součásti úplně nehrnou do toho, aby SÚZu pomohly s důsledky nouzového stavu. Proto by byli rádi, aby usnesení 
přijal i AS. J. Janoušek – hospodářská komise by se měla zabývat vzniklými ztrátami ze současné situace a myslel tím 
zejména ztráty SÚZu. To souvisí s usnesením číslo 2. V textu jsou odkazy na materiály, které nezná a potřeboval by si 
je přečíst, aby věděl, o čem hlasuje. M. Farník – mělo by se hlasovat jenom o druhém usnesení. L. Lábus – problém 
menz a kolejí by měl být řešen o patro výš. Tam se státem zakázala činnost a na rozdíl od výuky, kterou se snažíme 
řešit, je zde evidentní propad. Budou muset pomoct a bude se to dělat ze společných peněz, ale bylo by vhodné prvně 
ukazovat děsivá čísla, aby na to někdo přispěl, a nevyrovnávat to předem. Rektor – menzy jsme vyřešili ale ty koleje. 
Kvestor – zatím neví, jestli je možné jít na ministerstvo. Rektor – určitě se to prozkoumá jako první. L. Lábus – určitě 
bychom měli počkat, dokud neuděláme všechno pro to, aby nám to někdo zaplatil. J. Janoušek – v usnesení je napsáno, 
aby rektorát a vedení fakult pomohlo SÚZu a myslí, že se nebude jednat jenom o fakulty, může se jednat v malé míře i 
o ústavy, na kterých jsou realizovány celoškolské studijní programy; a finanční ztráty nejsou jenom kvůli poskytnutí 
slev, ale tím, že se nevaří a musíme vyplácet zaměstnance. Tam by chtěl ještě úpravu textu. Rektor – to, že se nevaří, 
je vyřešeno. Zůstávají kolejní náklady. J. Janoušek – usnesení můžeme schvalovat per rollam, a když kdokoli 
v následujících dnech nějaké usnesení navrhne, dá se schválit, protože už bylo projednáno. M. Farník – byl by rád, aby 
se o tom hlasovalo teď. Jim jako studentům jde hlavně o to, že když jim SÚZ vychází vstříc, byl by rád, aby mohli 
aktivitu oplatit, aby mohli tlačit na to, abychom se domluvili na řešení vnitřním. Stejně to dělají i na VUT v Brně, kde 
několik fakult dalo najevo, že v případě ztrát ubytovacího sektoru tyto ztráty zaplatí. Rád by viděl aspoň projev dobré 
vůle.  

1:29:48 – 1:46:44 

P. Ripka – jedna obecnější věc je, že když schválíme rozpis, tak ještě neznamená, že jsme skončili rozpravu o rozpočtu, 
ten se teprve schvalovat bude a může dojít k přesunu peněz v rámci fondů směrem k SÚZu, a stále to máme pod 
kontrolou. Do té doby budeme vědět více. M. Farník – senát to nemá pod kontrolou, pokud mu to nebude předloženo. 
P. Ripka – hlasoval by o tom, ale napsal by, že apelujeme i na MŠMT. M. Farník – nemá s tím problém. P. Ripka – 
ztráty SÚZu, které vzniknout, by zúžil na ty, co vzniknou kvůli koronavirové krizi. J. Janoušek – na hospodářské 
komisi se tyhle ztráty řešili. Ptal se, z čeho budou hrazeny, a kvestor řekl, že z fondů, a to přesně souvisí s tím, co říkal 
P. Ripka. Když budeme vědět konkrétní částku, můžeme přesunout prostředky. Rektor – kvestor spíš myslel, že to 
prvně musí uhradit SÚZ a kompenzace pak může být hrazena odjinud. L. Lábus – bojí se termínu 10.6. pro návrh nové 
metodiky, jestli by nebylo lepší nebýt takoví optimisti a posunout na září. Byl by rád, aby nebyli v roli, že jim budou 
muset ostatní fakulty něco posílat. Ta metodika musí reflektovat i moduly 3,4,5. P. Ripka – dovolí si to tam nechat, 
když se tam dá, září neudělá se nic. V září je řada strategických materiálů, generel a tak dále. Nic nezaručuje, že ten 
materiál bude hotový, ale třeba bude aspoň něco. Byl by rád věděl, kdy se pracovní skupina sejde. Rektor – je dobré to 
nastartovat hned a mít scénář. Posledně jsme si řekli, že se to udělá v září a nevyšlo to. Musíme začít debatovat, dodělá 
nominace a sejdou se brzy, předpokládá, že i s P. Ripkou. Když to půjde dobře, můžou mít v červnu aspoň dobrou 
iteraci. V. Hlaváč taky souhlasí s tím, aby se jednalo teď. J. Janoušek – může pak být explicitně napsáno, že je potřeba 
počkat na definici některých záležitostí. P. Ripka – byl by ambicióznější a měl větší sebejistotu. Nebudeme čekat na 
závany větru od nějakých orgánů. To, jak chceme podpořit budoucnost vědy a výzkumu, víme my sami. My tomu 
ministerstvu budeme radit. J. Kolísko – je už termín a nominace té komise? Rád by se zúčastnil. Rektor – jestli se 
nominuje sám, je vítán.  

1:47:00 – 2:00:07 

Usnesení 05-03: AS ČVUT schválil “Rozpis příspěvku a dotace pro rok 2020“ s tím, že tabulka XIV má v buňce 
A7 nový text "Příspěvek fakultě/součásti".  
Počet osob s hlasovacím právem: 38 
Hlasování: 36-0-2 Usnesení bylo přijato.  
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Usnesení 05-04: AS ČVUT doporučuje zapracovat do Pravidel hospodaření ČVUT (příloha 2 Statutu ČVUT) 
limit pro využití fondů nad rámec rozpočtu bez souhlasu AS ve výši 2 mil. V současné době platný limit je 1 mil 
Kč na základě usnesení AS ČVUT 26-04a/2016. 
Počet osob s hlasovacím právem: 36 
Hlasování: 33-0-3 Usnesení bylo přijato.  

 
Usnesení 05-05: AS ČVUT žádá rektora o předložení následujících materiálů do 10. 5. 2020: 
- aktualizovaný plán investičních akcí - nutné pro uvolnění prostředků vybraných pro rozvoj MTZ, 
- plán čerpání fondů v r. 2020 (střediska Škola a součástí bez vlastního AS), 
- rozpočty všech součástí, které nemají AS, 
a dalších materiálů do 10. 6. 2020: 
- střednědobý výhled rozpočtu ČVUT 2021 – 2022, 
- návrh metodiky rozpisu pro rok 2021, 
a do 30.7.2020:  
- zpráva o tvorbě a čerpání fondů v r. 2019 (středisko škola a součásti bez vlastního AS).  
Počet osob s hlasovacím právem:  
Hlasování: 36-0-0 Usnesení bylo přijato.  
 

Usnesení 05-06: AS ČVUT apeluje na MŠMT, rektorát ČVUT a vedení součástí ČVUT, aby pomohlo se sanací 
finančních ztrát SÚZu, které vzniknou v souvislosti s nařízeními Vlády ČR ohledně koronavirové nákazy.   
Počet osob s hlasovacím právem: 38 
Hlasování: 34-0-4 Usnesení bylo přijato.  

4. Informace rektora  
Rektor – první bod je úspora, kterou kvestor dobyl při nákupu na burze energií, v období 21-22 uspoříme velké 
množství financí. Dále -  procesu uvolňování situace kolem uzavření školy vznikl příkaz rektora, definuje podmínky 
toho, jak konzultační činnost bude probíhat. Také definuje možnost přístupu k literatuře, detaily jsou vyvěšeny. 
Technická menza otevřena, včera měla 120 jídel, dnes 150. Už je tedy dostupná pro zaměstnance s kartou. Stoupá 
zájem. Vstup je možný jenom po otevření dveří zaměstnaneckou kartou nebo čipem. V tomto režimu se snažíme 
omezovat dopady toho, co nás tíží jako omezení. Je potřeba pořád dávat pozor, také na to, abychom neudělali nějaká 
trápení našim zaměstnancům, ať už jsou z jakékoli rizikové skupiny. V tuto chvíli nemáme nikoho v karanténě, profesor 
z Kloknerova ústavu se zotavil, už byl i v práci. Díky společnému úsilí jsme uspěli, ale bude to ještě na dlouhé lokty. 
Zdá se, že promořenost populace je v tuto chvíli na základě testů někde kolem 3.5% ,takže ta věc má ještě velký 
potenciál k tomu, aby se mohla vracet a opakovat. Snažíme se tedy pracovat maximálně, aby se studenti mohli dostat 
zpátky do provozu výzkumného a uzavírání prací v mezích toho, co se může s ohledem na nařízení vlády a ministerstva.  

Každou chvíli všichni vidí, co se na ČVUT vytvořilo nebo vzniká. Aktivita je pořád široká. Přechází do sériové výroby 
respirátor z CIIRCu, je tam velká objednávka z ministerstva zdravotnictví. Celoobličejovými maskami chtějí dovybavit 
lékaře a zubaře. Jsou i zájemci ze Slovenska a z Chorvatska, asi na 2000 takových masek. Pokud jde o Corovent, který 
je speciálně pro tohle, tak dokončili sérii testů na certifikace, teď procházejí dlouhodobým testem na FBMI, v neděli se 
dává žádost na výjimku na ministerstvo, aby mohly být použity všude v EU. Pořád vyrábíme desinfekci, na FELu vzniká 
další respirátor, na dopravce se dělají štíty a respirátory, na FELu věci kolem AI alternativy chytré karantény, stále 
pracuje dobře robot pipeťák na Bulovce. Těch věcí je hodně a zítra by o nich měl mluvit někdy ve večerních novinách 
v diskuzním programu, tam to trochu shrne, aby se udělala reklama celé škole.  

V. Hlaváč – jak rektor zmínil, pipeťák funguje na Bulovce, ale kolega co ten projekt vedl, se ukázal jako velmi pružný 
a ve spolupráci s katedrou kybernetiky a katedrou počítačů upravují univerzální stroje tak, aby mohly pracovat 
s různými kity na chemikálie, to běží v různých nemocnicích. Šéf koordinačního týmu pro testování říká, že jádrem 
testování by měly být výkonné automatické stroje, není ale vyřešené jak jim dodat vzorky. Začala se vyrábět jednotná 
stěrová souprava, izolace by se tím měla vylepšit. Rektor – jestli mu může poslat abstrakt, kdyby to chtěl všechno 
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shrnout ve vysílání. J. Tywoniak – kdysi zmiňoval, že jejich nanospider je schopný udělat nano textilii do masek, pak 
se ukázalo, že to nepotřebují, ale u nich tu produkci zahájili a protože v současné době UCEEB na svém malém zařízení 
také vyrábí textilii, a oni mají dohodu na distribuci směr Kladno pro chráněnou dílnu, co šije roušky, tam odběr metráže 
bude, a pro ně by bylo nejsnazší se na jejich distribuční kanál napojit. Je velký zájem hlavně ze škol. A pak je možnost 
že by tu metráž mohli poskytnout v CIIRCu. Rektor – děkuje za informaci. Je výborné, že to půjde směrem do roušek 
v Kladně. Snažil se propojit recepty nanospideru z Liberce, aby dali vědět optimální konfiguraci, neví, jestli se to stalo. 
Pokud je potřeba propojit a proměřit vlastnosti, může zařídit. Metráž dohodnou spolu, asi to kolegům předá, protože 
oba týmy mají různé druhy filtrů. Ve výrobě je vojenský filtr limitující úzké hrdlo produkce. J. Tywoniak – testovali i 
kruhové filtry ale tam je to asi jinak zajištěno, pošle mail.  

2:13:55 – 2:28:12 

5. Různé 
J. Janoušek – další zasedání je naplánováno až na 27.5. Popřál všem, aby sloužilo zdraví a aby všichni současnou 
situaci zvládli co nejlépe. Ukončil zasedání.  

 

Zapsala: doc. Ing. Jan J. Janoušek, Ph.D. 

Michaela Urbanovská 

 

Korektura:  

Radek Zeman  

 

předseda AS ČVUT 

 

 

 

 

 



Hlasování č. 5-1:

ID Start time Completion time Email Name AS ČVUT schvaluje program 5. zasedání AS ČVUT.

1 4.22.20 13:34:10 4.22.20 13:34:11 reznija5@cvut.cz Jan Řezníček Pro

2 4.22.20 13:33:47 4.22.20 13:34:15 richtpet@cvut.cz Petr Richter Pro

3 4.22.20 13:33:43 4.22.20 13:34:19 stefape3@cvut.cz Petra Štefaníková Pro

4 4.22.20 13:34:19 4.22.20 13:34:24 valasado@cvut.cz Adolf Valášek Pro

5 4.22.20 13:34:23 4.22.20 13:34:26 jerabst1@cvut.cz Stanislav Jeřábek Pro

6 4.22.20 13:34:28 4.22.20 13:34:31 neuhamic@cvut.cz Michaela Neuhäuserová Pro

7 4.22.20 13:34:29 4.22.20 13:34:32 farnimi1@cvut.cz Michal Farník Pro

8 4.22.20 13:34:27 4.22.20 13:34:34 bielcjar@cvut.cz Jaroslav Bielčík Pro

9 4.22.20 13:34:57 4.22.20 13:35:00 kulicluk@cvut.cz Lukáš Kulička Pro

10 4.22.20 13:35:02 4.22.20 13:35:06 nouzolub@cvut.cz Luboš Nouzovský Pro

11 4.22.20 13:35:14 4.22.20 13:35:15 doktotom@cvut.cz Tomáš Doktor Pro

12 4.22.20 13:34:31 4.22.20 13:35:19 jettmjos@cvut.cz Josef Jettmar Pro

13 4.22.20 13:35:12 4.22.20 13:35:24 hlavadal@cvut.cz Dalibor Hlaváček Pro

14 4.22.20 13:35:22 4.22.20 13:35:30 ripka@cvut.cz Pavel Ripka Pro

15 4.22.20 13:35:37 4.22.20 13:35:42 kaspajan@cvut.cz Jan Kašpar Pro

16 4.22.20 13:34:18 4.22.20 13:35:43 maramich@cvut.cz Michal Mára Pro

17 4.22.20 13:34:32 4.22.20 13:35:46 srubajir@cvut.cz Jiří Šrubař Pro

18 4.22.20 13:34:45 4.22.20 13:35:47 schulkri@cvut.cz Kristýna Schulzová Pro

19 4.22.20 13:35:42 4.22.20 13:35:49 kybicjan@cvut.cz Jan Kybic Pro

20 4.22.20 13:35:52 4.22.20 13:35:56 barinkl@cvut.cz Lukáš Bařinka Pro

21 4.22.20 13:35:55 4.22.20 13:35:58 holanjak@cvut.cz Jakub Holan Pro

22 4.22.20 13:35:58 4.22.20 13:36:00 pokorto5@cvut.cz Tomáš Pokorný Pro

23 4.22.20 13:35:38 4.22.20 13:36:03 vykydlib@cvut.cz Libor Vykydal Pro

24 4.22.20 13:34:05 4.22.20 13:36:07 matejdan@cvut.cz Dana Matějovská Pro

25 4.22.20 13:36:05 4.22.20 13:36:07 janousej@cvut.cz Jan Janoušek Pro

26 4.22.20 13:36:07 4.22.20 13:36:10 wagnema3@cvut.cz Marek Wagner Pro

27 4.22.20 13:36:08 4.22.20 13:36:10 efremyul@cvut.cz Yulia Čuprová Pro

28 4.22.20 13:36:06 4.22.20 13:36:12 hrdlija1@cvut.cz Jan Hrdlička Pro

29 4.22.20 13:36:09 4.22.20 13:36:14 hermaji3@cvut.cz Jitka Heřmanová Pro

30 4.22.20 13:36:17 4.22.20 13:36:24 blahoilo@cvut.cz Ilona Ali Bláhová Pro

31 4.22.20 13:36:23 4.22.20 13:36:25 severmi1@cvut.cz Michal Severa Pro

32 4.22.20 13:36:25 4.22.20 13:36:28 andrepav@cvut.cz Pavel Andres Pro

33 4.22.20 13:36:27 4.22.20 13:36:33 baumavac@cvut.cz Václav Bauma Pro

34 4.22.20 13:37:02 4.22.20 13:37:10 hlavac@cvut.cz Václav Hlaváč Pro

35 4.22.20 13:37:21 4.22.20 13:37:26 vymetver@cvut.cz Veronika Vymětalová Pro

36 4.22.20 15:42:55 4.22.20 15:43:01 ambrop1@cvut.cz Petr Ambrož Pro



Hlasování o usnesení č. 5-2:

ID Start time Completion time Email Name AS ČVUT schválil zápis z 3. zasedání AS ČVUT ve verzi 3 s úpravou uvedení  Ing. Ambrože Petra, Ph.D. mezi účastníky zasedání.

1 4.22.20 13:41:54 4.22.20 13:41:58 farnimi1@cvut.cz Michal Farník Pro

2 4.22.20 13:41:57 4.22.20 13:42:00 wagnema3@cvut.cz Marek Wagner Pro

3 4.22.20 13:42:00 4.22.20 13:42:04 vykydlib@cvut.cz Libor Vykydal Pro

4 4.22.20 13:41:59 4.22.20 13:42:06 tywonjan@cvut.cz Jan Tywoniak Pro

5 4.22.20 13:42:02 4.22.20 13:42:07 hlavadal@cvut.cz Dalibor Hlaváček Pro

6 4.22.20 13:42:01 4.22.20 13:42:07 ripka@cvut.cz Pavel Ripka Pro

7 4.22.20 13:42:04 4.22.20 13:42:07 bielcjar@cvut.cz Jaroslav Bielčík Pro

8 4.22.20 13:41:58 4.22.20 13:42:07 richtpet@cvut.cz Petr Richter Pro

9 4.22.20 13:42:02 4.22.20 13:42:09 neuhamic@cvut.cz Michaela Neuhäuserová Pro

10 4.22.20 13:42:01 4.22.20 13:42:10 hermaji3@cvut.cz Jitka Heřmanová Pro

11 4.22.20 13:42:03 4.22.20 13:42:11 holanjak@cvut.cz Jakub Holan Pro

13 4.22.20 13:42:04 4.22.20 13:42:11 schulkri@cvut.cz Kristýna Schulzová Pro

12 4.22.20 13:42:08 4.22.20 13:42:11 valasado@cvut.cz Adolf Valášek Pro

14 4.22.20 13:41:58 4.22.20 13:42:13 reznija5@cvut.cz Jan Řezníček Zdržuji se

15 4.22.20 13:42:01 4.22.20 13:42:23 matejdan@cvut.cz Dana Matějovská Pro

16 4.22.20 13:42:08 4.22.20 13:42:46 doktotom@cvut.cz Tomáš Doktor Pro

17 4.22.20 13:42:32 4.22.20 13:42:50 jerabst1@cvut.cz Stanislav Jeřábek Pro

18 4.22.20 13:42:10 4.22.20 13:43:14 srubajir@cvut.cz Jiří Šrubař Pro

19 4.22.20 13:42:13 4.22.20 13:43:17 ambrop1@cvut.cz Petr Ambrož Pro

20 4.22.20 13:43:21 4.22.20 13:43:26 pokorto5@cvut.cz Tomáš Pokorný Pro

21 4.22.20 13:43:24 4.22.20 13:43:28 baumavac@cvut.cz Václav Bauma Pro

22 4.22.20 13:43:24 4.22.20 13:43:28 kaspajan@cvut.cz Jan Kašpar Pro

23 4.22.20 13:43:27 4.22.20 13:43:30 hlavac@cvut.cz Václav Hlaváč Pro

24 4.22.20 13:43:24 4.22.20 13:43:32 blahoilo@cvut.cz Ilona Ali Bláhová Pro

25 4.22.20 13:43:27 4.22.20 13:43:32 barinkl@cvut.cz Lukáš Bařinka Pro

26 4.22.20 13:43:30 4.22.20 13:43:33 kulicluk@cvut.cz Lukáš Kulička Pro

27 4.22.20 13:43:21 4.22.20 13:43:34 jettmjos@cvut.cz Josef Jettmar Pro

28 4.22.20 13:43:32 4.22.20 13:43:36 janousej@cvut.cz Jan Janoušek Pro

29 4.22.20 13:43:31 4.22.20 13:43:42 slamajak@cvut.cz Jakub Sláma Pro

30 4.22.20 13:43:38 4.22.20 13:43:49 andrepav@cvut.cz Pavel Andres Pro

31 4.22.20 13:43:29 4.22.20 13:43:50 hrdlija1@cvut.cz Jan Hrdlička Pro

32 4.22.20 13:43:47 4.22.20 13:43:51 kybicjan@cvut.cz Jan Kybic Zdržuji se

33 4.22.20 13:43:32 4.22.20 13:44:04 richtiva@cvut.cz Ivan Richter Pro

34 4.22.20 13:44:19 4.22.20 13:44:20 maramich@cvut.cz Michal Mára Pro

35 4.22.20 13:47:02 4.22.20 13:47:04 severmi1@cvut.cz Michal Severa Pro

36 4.22.20 13:59:02 4.22.20 13:59:15 efremyul@cvut.cz Yulia Čuprová Pro

37 4.22.20 14:33:57 4.22.20 14:34:09 nouzolub@cvut.cz Luboš Nouzovský Pro



Hlasování o usnesení č. 5-3:

ID Start time Completion time Email Name AS ČVUT schválil “Rozpis příspěvku a dotace pro rok 2020“ s tím, že tabulka XIV má v buňce A7 nový text "Příspěvek fakultě/součásti".

1 4.22.20 15:00:51 4.22.20 15:00:55 severmi1@cvut.cz Michal Severa Pro

2 4.22.20 15:23:41 4.22.20 15:23:54 hlavac@cvut.cz Václav Hlaváč Pro

3 4.22.20 15:24:06 4.22.20 15:24:10 blahoilo@cvut.cz Ilona Ali Bláhová Pro

4 4.22.20 15:24:11 4.22.20 15:24:17 valasado@cvut.cz Adolf Valášek Zdržuji se

5 4.22.20 15:24:15 4.22.20 15:24:19 reznija5@cvut.cz Jan Řezníček Pro

6 4.22.20 15:25:29 4.22.20 15:25:48 bielcjar@cvut.cz Jaroslav Bielčík Pro

7 4.22.20 15:25:33 4.22.20 15:25:50 neuhamic@cvut.cz Michaela Neuhäuserová Pro

8 4.22.20 15:25:31 4.22.20 15:26:34 jettmjos@cvut.cz Josef Jettmar Pro

9 4.22.20 15:25:53 4.22.20 15:28:12 kulicluk@cvut.cz Lukáš Kulička Pro

10 4.22.20 15:31:39 4.22.20 15:31:47 ambrop1@cvut.cz Petr Ambrož Pro

11 4.22.20 15:31:55 4.22.20 15:31:58 ripka@cvut.cz Pavel Ripka Pro

12 4.22.20 15:26:50 4.22.20 15:32:01 efremyul@cvut.cz Yulia Čuprová Pro

13 4.22.20 15:31:59 4.22.20 15:32:03 farnimi1@cvut.cz Michal Farník Pro

14 4.22.20 15:32:01 4.22.20 15:32:05 holanjak@cvut.cz Jakub Holan Pro

15 4.22.20 15:32:05 4.22.20 15:32:08 schulkri@cvut.cz Kristýna Schulzová Pro

16 4.22.20 15:25:38 4.22.20 15:32:10 kaspajan@cvut.cz Jan Kašpar Pro

17 4.22.20 15:31:59 4.22.20 15:32:11 hlavadal@cvut.cz Dalibor Hlaváček Pro

18 4.22.20 15:31:51 4.22.20 15:32:11 srubajir@cvut.cz Jiří Šrubař Pro

19 4.22.20 15:32:06 4.22.20 15:32:11 kybicjan@cvut.cz Jan Kybic Pro

20 4.22.20 15:31:43 4.22.20 15:32:13 jerabst1@cvut.cz Stanislav Jeřábek Pro

21 4.22.20 15:31:55 4.22.20 15:32:13 stefape3@cvut.cz Petra Štefaníková Pro

22 4.22.20 15:32:12 4.22.20 15:32:14 hrdlija1@cvut.cz Jan Hrdlička Pro

23 4.22.20 15:24:55 4.22.20 15:32:14 tywonjan@cvut.cz Jan Tywoniak Pro

24 4.22.20 15:31:43 4.22.20 15:32:14 matejdan@cvut.cz Dana Matějovská Pro

25 4.22.20 15:32:06 4.22.20 15:32:14 vykydlib@cvut.cz Libor Vykydal Pro

26 4.22.20 15:32:00 4.22.20 15:32:18 vymetver@cvut.cz Veronika Vymětalová Pro

27 4.22.20 15:32:17 4.22.20 15:32:22 baumavac@cvut.cz Václav Bauma Pro

28 4.22.20 15:32:21 4.22.20 15:32:24 janousej@cvut.cz Jan Janoušek Pro

29 4.22.20 15:32:22 4.22.20 15:32:28 nouzolub@cvut.cz Luboš Nouzovský Pro

30 4.22.20 15:32:03 4.22.20 15:32:28 pokorto5@cvut.cz Tomáš Pokorný Pro

31 4.22.20 15:24:36 4.22.20 15:32:29 slamajak@cvut.cz Jakub Sláma Pro

32 4.22.20 15:32:20 4.22.20 15:32:29 andrepav@cvut.cz Pavel Andres Pro

33 4.22.20 15:32:25 4.22.20 15:32:29 richtiva@cvut.cz Ivan Richter Pro

34 4.22.20 15:32:30 4.22.20 15:32:33 doktotom@cvut.cz Tomáš Doktor Pro

35 4.22.20 15:32:27 4.22.20 15:32:33 hermaji3@cvut.cz Jitka Heřmanová Pro

36 4.22.20 15:32:31 4.22.20 15:32:33 maramich@cvut.cz Michal Mára Pro

37 4.22.20 15:32:27 4.22.20 15:32:45 richtpet@cvut.cz Petr Richter Pro

38 4.22.20 15:32:46 4.22.20 15:32:49 wagnema3@cvut.cz Marek Wagner Zdržuji se

39 4.22.20 15:33:41 4.22.20 15:33:46 barinkl@cvut.cz Lukáš Bařinka Pro



Hlasování o usnesení č. 5-4:

ID Start time Completion time Email Name AS ČVUT doporučuje zapracovat do Pravidel hospodaření ČVUT (příloha 2 Statutu ČVUT) limit pro využití fondů nad rámec rozpočtu bez souhlasu AS ve výši 2 mil. V současné době platný limit je 1 mil ...

1 4.22.20 15:34:35 4.22.20 15:34:38 doktotom@cvut.cz Tomáš Doktor Pro

2 4.22.20 15:34:37 4.22.20 15:34:48 kaspajan@cvut.cz Jan Kašpar Pro

3 4.22.20 15:34:37 4.22.20 15:34:49 vykydlib@cvut.cz Libor Vykydal Pro

4 4.22.20 15:34:42 4.22.20 15:34:50 richtpet@cvut.cz Petr Richter Pro

5 4.22.20 15:34:47 4.22.20 15:34:52 holanjak@cvut.cz Jakub Holan Pro

6 4.22.20 15:34:39 4.22.20 15:34:56 valasado@cvut.cz Adolf Valášek Pro

7 4.22.20 15:34:54 4.22.20 15:34:57 reznija5@cvut.cz Jan Řezníček Pro

8 4.22.20 15:34:53 4.22.20 15:34:57 ambrop1@cvut.cz Petr Ambrož Pro

9 4.22.20 15:34:57 4.22.20 15:34:58 neuhamic@cvut.cz Michaela Neuhäuserová Pro

10 4.22.20 15:34:57 4.22.20 15:35:01 wagnema3@cvut.cz Marek Wagner Zdržuji se

11 4.22.20 15:34:56 4.22.20 15:35:01 ripka@cvut.cz Pavel Ripka Pro

12 4.22.20 15:34:58 4.22.20 15:35:01 hlavac@cvut.cz Václav Hlaváč Pro

13 4.22.20 15:34:57 4.22.20 15:35:02 hlavadal@cvut.cz Dalibor Hlaváček Pro

14 4.22.20 15:35:03 4.22.20 15:35:05 hrdlija1@cvut.cz Jan Hrdlička Pro

15 4.22.20 15:34:36 4.22.20 15:35:08 severmi1@cvut.cz Michal Severa Zdržuji se

16 4.22.20 15:35:07 4.22.20 15:35:11 nouzolub@cvut.cz Luboš Nouzovský Pro

17 4.22.20 15:35:00 4.22.20 15:35:11 kybicjan@cvut.cz Jan Kybic Pro

18 4.22.20 15:34:52 4.22.20 15:35:17 tywonjan@cvut.cz Jan Tywoniak Pro

19 4.22.20 15:35:12 4.22.20 15:35:17 baumavac@cvut.cz Václav Bauma Pro

20 4.22.20 15:35:01 4.22.20 15:35:18 jerabst1@cvut.cz Stanislav Jeřábek Pro

21 4.22.20 15:35:10 4.22.20 15:35:20 srubajir@cvut.cz Jiří Šrubař Pro

22 4.22.20 15:35:17 4.22.20 15:35:20 maramich@cvut.cz Michal Mára Pro

23 4.22.20 15:34:39 4.22.20 15:35:20 vymetver@cvut.cz Veronika Vymětalová Pro

24 4.22.20 15:34:41 4.22.20 15:35:22 jettmjos@cvut.cz Josef Jettmar Zdržuji se

25 4.22.20 15:35:02 4.22.20 15:35:22 bielcjar@cvut.cz Jaroslav Bielčík Pro

26 4.22.20 15:35:15 4.22.20 15:35:23 blahoilo@cvut.cz Ilona Ali Bláhová Pro

27 4.22.20 15:34:51 4.22.20 15:35:24 matejdan@cvut.cz Dana Matějovská Pro

28 4.22.20 15:35:00 4.22.20 15:35:25 hermaji3@cvut.cz Jitka Heřmanová Pro

29 4.22.20 15:35:26 4.22.20 15:35:29 janousej@cvut.cz Jan Janoušek Pro

30 4.22.20 15:34:44 4.22.20 15:35:30 farnimi1@cvut.cz Michal Farník Pro

31 4.22.20 15:35:30 4.22.20 15:35:37 schulkri@cvut.cz Kristýna Schulzová Pro

32 4.22.20 15:35:31 4.22.20 15:35:38 stefape3@cvut.cz Petra Štefaníková Pro

33 4.22.20 15:35:35 4.22.20 15:35:40 kulicluk@cvut.cz Lukáš Kulička Pro

34 4.22.20 15:35:31 4.22.20 15:35:42 pokorto5@cvut.cz Tomáš Pokorný Pro

35 4.22.20 15:35:34 4.22.20 15:35:45 andrepav@cvut.cz Pavel Andres Pro

36 4.22.20 15:35:49 4.22.20 15:35:52 richtiva@cvut.cz Ivan Richter Pro

37 4.22.20 15:36:38 4.22.20 15:36:50 slamajak@cvut.cz Jakub Sláma Pro

38 4.22.20 21:51:07 4.22.20 21:51:47 efremyul@cvut.cz Yulia Čuprová Pro



Hlasování o usnesení č. 5-5:

ID Start time Completion time Email Name

AS ČVUT žádá rektora o 

předložení 

následujících materiálů 

do 10. 5. 2020:

- aktualizovaný plán 

investičních akcí - 

nutné pro uvolnění 

prostředků vybraných 

pro rozvoj MTZ,

- plán čerpání fondů v 

r....

1 4.22.20 15:37:38 4.22.20 15:37:40 richtpet@cvut.cz Petr Richter Pro

2 4.22.20 15:37:34 4.22.20 15:37:43 neuhamic@cvut.cz Michaela Neuhäuserová Pro

3 4.22.20 15:37:39 4.22.20 15:37:56 hlavac@cvut.cz Václav Hlaváč Pro

4 4.22.20 15:37:34 4.22.20 15:37:58 ambrop1@cvut.cz Petr Ambrož Pro

5 4.22.20 15:37:36 4.22.20 15:37:59 valasado@cvut.cz Adolf Valášek Pro

6 4.22.20 15:37:58 4.22.20 15:38:03 farnimi1@cvut.cz Michal Farník Pro

7 4.22.20 15:37:50 4.22.20 15:38:04 maramich@cvut.cz Michal Mára Pro

8 4.22.20 15:37:46 4.22.20 15:38:05 severmi1@cvut.cz Michal Severa Pro

9 4.22.20 15:38:00 4.22.20 15:38:12 baumavac@cvut.cz Václav Bauma Pro

10 4.22.20 15:37:56 4.22.20 15:38:13 jettmjos@cvut.cz Josef Jettmar Pro

11 4.22.20 15:37:43 4.22.20 15:38:13 tywonjan@cvut.cz Jan Tywoniak Pro

12 4.22.20 15:37:33 4.22.20 15:38:13 jerabst1@cvut.cz Stanislav Jeřábek Pro

13 4.22.20 15:37:52 4.22.20 15:38:14 vymetver@cvut.cz Veronika Vymětalová Pro

14 4.22.20 15:37:37 4.22.20 15:38:14 kaspajan@cvut.cz Jan Kašpar Pro

15 4.22.20 15:37:36 4.22.20 15:38:15 vykydlib@cvut.cz Libor Vykydal Pro

16 4.22.20 15:37:43 4.22.20 15:38:15 doktotom@cvut.cz Tomáš Doktor Pro

17 4.22.20 15:37:55 4.22.20 15:38:16 bielcjar@cvut.cz Jaroslav Bielčík Pro

18 4.22.20 15:37:44 4.22.20 15:38:17 matejdan@cvut.cz Dana Matějovská Pro

19 4.22.20 15:38:16 4.22.20 15:38:19 janousej@cvut.cz Jan Janoušek Pro

20 4.22.20 15:38:15 4.22.20 15:38:19 ripka@cvut.cz Pavel Ripka Pro

21 4.22.20 15:38:15 4.22.20 15:38:19 hlavadal@cvut.cz Dalibor Hlaváček Pro

22 4.22.20 15:38:11 4.22.20 15:38:20 kulicluk@cvut.cz Lukáš Kulička Pro

23 4.22.20 15:38:18 4.22.20 15:38:20 srubajir@cvut.cz Jiří Šrubař Pro

24 4.22.20 15:38:17 4.22.20 15:38:21 hrdlija1@cvut.cz Jan Hrdlička Pro

25 4.22.20 15:37:42 4.22.20 15:38:22 hermaji3@cvut.cz Jitka Heřmanová Pro

26 4.22.20 15:38:17 4.22.20 15:38:23 holanjak@cvut.cz Jakub Holan Pro

27 4.22.20 15:38:21 4.22.20 15:38:25 nouzolub@cvut.cz Luboš Nouzovský Pro

28 4.22.20 15:38:16 4.22.20 15:38:25 kybicjan@cvut.cz Jan Kybic Pro

29 4.22.20 15:38:18 4.22.20 15:38:25 slamajak@cvut.cz Jakub Sláma Pro

30 4.22.20 15:38:25 4.22.20 15:38:27 reznija5@cvut.cz Jan Řezníček Pro

31 4.22.20 15:38:19 4.22.20 15:38:27 pokorto5@cvut.cz Tomáš Pokorný Pro

32 4.22.20 15:38:19 4.22.20 15:38:27 stefape3@cvut.cz Petra Štefaníková Pro

33 4.22.20 15:38:18 4.22.20 15:38:30 andrepav@cvut.cz Pavel Andres Pro

34 4.22.20 15:38:14 4.22.20 15:38:34 schulkri@cvut.cz Kristýna Schulzová Pro

35 4.22.20 15:38:34 4.22.20 15:38:38 richtiva@cvut.cz Ivan Richter Pro

36 4.22.20 15:38:32 4.22.20 15:38:41 blahoilo@cvut.cz Ilona Ali Bláhová Pro

37 4.22.20 15:39:08 4.22.20 15:39:16 barinkl@cvut.cz Lukáš Bařinka Pro

38 4.22.20 21:52:01 4.22.20 21:52:14 efremyul@cvut.cz Yulia Čuprová Pro



Hlasování o usnesení č. 5-6:

ID Start time Completion time Email Name

AS ČVUT apeluje na 

MŠMT, rektorát ČVUT a 

vedení součástí ČVUT, 

aby pomohlo se

sanací finančních ztrát 

SÚZu, které vzniknou v 

souvislosti s nařízeními 

Vlády ČR ohledně 

koronavirové nákazy.

1 4.22.20 15:41:08 4.22.20 15:41:11 valasado@cvut.cz Adolf Valášek Pro

2 4.22.20 15:41:12 4.22.20 15:41:15 neuhamic@cvut.cz Michaela Neuhäuserová Pro

3 4.22.20 15:41:08 4.22.20 15:41:23 maramich@cvut.cz Michal Mára Pro

4 4.22.20 15:41:21 4.22.20 15:41:25 vykydlib@cvut.cz Libor Vykydal Pro

5 4.22.20 15:41:23 4.22.20 15:41:26 farnimi1@cvut.cz Michal Farník Pro

6 4.22.20 15:41:18 4.22.20 15:41:27 stefape3@cvut.cz Petra Štefaníková Pro

7 4.22.20 15:41:24 4.22.20 15:41:27 jerabst1@cvut.cz Stanislav Jeřábek Pro

8 4.22.20 15:41:10 4.22.20 15:41:28 bielcjar@cvut.cz Jaroslav Bielčík Pro

9 4.22.20 15:41:23 4.22.20 15:41:28 baumavac@cvut.cz Václav Bauma Pro

10 4.22.20 15:41:11 4.22.20 15:41:28 tywonjan@cvut.cz Jan Tywoniak Pro

11 4.22.20 15:41:22 4.22.20 15:41:28 barinkl@cvut.cz Lukáš Bařinka Pro

12 4.22.20 15:41:25 4.22.20 15:41:29 ambrop1@cvut.cz Petr Ambrož Zdržuji se

13 4.22.20 15:41:26 4.22.20 15:41:29 blahoilo@cvut.cz Ilona Ali Bláhová Pro

14 4.22.20 15:41:24 4.22.20 15:41:29 holanjak@cvut.cz Jakub Holan Pro

15 4.22.20 15:41:16 4.22.20 15:41:30 wagnema3@cvut.cz Marek Wagner Pro

16 4.22.20 15:41:27 4.22.20 15:41:30 janousej@cvut.cz Jan Janoušek Pro

17 4.22.20 15:41:22 4.22.20 15:41:30 vymetver@cvut.cz Veronika Vymětalová Pro

18 4.22.20 15:41:28 4.22.20 15:41:31 ripka@cvut.cz Pavel Ripka Pro

19 4.22.20 15:41:20 4.22.20 15:41:32 reznija5@cvut.cz Jan Řezníček Pro

20 4.22.20 15:41:28 4.22.20 15:41:32 srubajir@cvut.cz Jiří Šrubař Pro

21 4.22.20 15:41:19 4.22.20 15:41:32 schulkri@cvut.cz Kristýna Schulzová Pro

22 4.22.20 15:41:17 4.22.20 15:41:32 hermaji3@cvut.cz Jitka Heřmanová Pro

23 4.22.20 15:41:27 4.22.20 15:41:34 nouzolub@cvut.cz Luboš Nouzovský Pro

24 4.22.20 15:41:31 4.22.20 15:41:34 matejdan@cvut.cz Dana Matějovská Pro

25 4.22.20 15:41:24 4.22.20 15:41:36 jettmjos@cvut.cz Josef Jettmar Pro

26 4.22.20 15:41:32 4.22.20 15:41:37 slamajak@cvut.cz Jakub Sláma Pro

27 4.22.20 15:41:33 4.22.20 15:41:37 kulicluk@cvut.cz Lukáš Kulička Pro

28 4.22.20 15:41:36 4.22.20 15:41:38 hrdlija1@cvut.cz Jan Hrdlička Zdržuji se

29 4.22.20 15:41:29 4.22.20 15:41:39 richtpet@cvut.cz Petr Richter Pro

30 4.22.20 15:41:28 4.22.20 15:41:40 pokorto5@cvut.cz Tomáš Pokorný Pro

31 4.22.20 15:41:40 4.22.20 15:41:42 doktotom@cvut.cz Tomáš Doktor Pro

32 4.22.20 15:41:23 4.22.20 15:41:43 kaspajan@cvut.cz Jan Kašpar Zdržuji se

33 4.22.20 15:41:42 4.22.20 15:41:44 severmi1@cvut.cz Michal Severa Pro

34 4.22.20 15:41:28 4.22.20 15:41:44 andrepav@cvut.cz Pavel Andres Pro

35 4.22.20 15:41:42 4.22.20 15:41:46 richtiva@cvut.cz Ivan Richter Pro

36 4.22.20 15:41:31 4.22.20 15:41:47 hlavadal@cvut.cz Dalibor Hlaváček Pro

37 4.22.20 15:41:35 4.22.20 15:41:47 hlavac@cvut.cz Václav Hlaváč Pro

38 4.22.20 15:41:30 4.22.20 15:41:49 kybicjan@cvut.cz Jan Kybic Zdržuji se

39 4.22.20 21:52:22 4.22.20 21:52:34 efremyul@cvut.cz Yulia Čuprová Pro


