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Zápis z 9. zasedání Akademického senátu ČVUT  
konaného dne 21. 10. 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); Bc. Kulička Lukáš (F4); 
Ing. Farník Michal (F4); Ing. arch. Matějovská Dana, Ph.D. (F5); RNDr. Šrubař Jiří, Ph.D. (F5); doc. Ing. arch. 
Hlaváček Dalibor, Ph.D. (F5); Ing. arch. Schulzová Kristýna (F5); Bc. Wagner Marek (F5); Mgr. Heřmanová Jitka (F6); 
Ing. Doktor Tomáš (F6); Ing. Nouzovský Luboš, 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); Ing. Evan Tomáš, Ph.D. (F8); 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; prof. Ing. Hájek Petr CSc.; doc. Dr. Ing. 
Gabriela Achtenová; Ing. Veronika Kramaříková, MBA; Ing. Radek Holý, Ph.D.; prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., 
FEng.; doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. (FD); prof. Ing. Jiří Máca, CSc. (FSv); prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA 
(FBMI); prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (FS); Ing. Marek Kalika, Ph.D. (VIC). 
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Příloha: Zvukový záznam z 9. zasedání. 

1. Schválení programu 9. zasedání AS ČVUT  
J. Janoušek – všechny přivítal. Úvodem představil drobnou technickou změnu, na které se dohodlo předsednictvo a 
týká se způsobu hlasování prostřednictvím aplikace MS Forms. V návrhu programu udělal změnu, kterou stažení bodu 
13 - Stanovení hlavní volební komise a vyhlášení doplňovacích voleb v obvodu studentů na nefakultních součástech, 
měl by se projednat až příští zasedání – musí se tajně zvolit volební komise.  

Usnesení 09-01: AS ČVUT schvaluje program 9. zasedání AS ČVUT. 
Počet osob s hlasovacím právem: 36 
Hlasování: 35-1-0 Usnesení bylo přijato.  

2. Kontrola a schválení zápisu z 6. zasedání AS ČVUT  

Usnesení 09-02: AS ČVUT schválil zápis z 6. zasedání AS ČVUT. 
Počet osob s hlasovacím právem:37 
Hlasování: 35-0-1 

3. Kontrola a schválení zápisu ze 7. zasedání AS ČVUT 

Usnesení 09-03: AS ČVUT schválil zápis ze 7. zasedání AS ČVUT. 
Počet osob s hlasovacím právem: 39 
Hlasování: 38-0-1 Usnesení bylo přijato.  

4. Kontrola a schválení zápisu z 8. zasedání AS ČVUT 

Usnesení 09-04: AS ČVUT schválil zápis z 8. zasedání AS ČVUT. 
Počet osob s hlasovacím právem: 39 
Hlasování: 39-0-0 Usnesení bylo přijato.  

5. Informace rektora  
Rektor – podal informace o nouzovém stavu, který vyhlásila vláda a o opatřeních, které se týkají a) obecně celé ČR, b) 
ČVUT. Dále - univerzita se pustila do aktivit, které by měly pomáhat se situací pandemie covid-19. Dopracovává se 
příprava na distribuci Coroventu. Tým profesora Roubíka bude zajišťovat zaškolování nemocnic. 182 jich bylo 
vyrobeno za peníze, které se vybraly. Ty se budou distribuovat v první fázi, požadavky jsou na 640 kusů. Je potřeba 
nastavit financování. Další - byli osloveni z vinohradské nemocnice, zda by se dal udělat robot, který by jezdil mezi 
nemocnými a posílal lékaři informace z monitorů. Obeslal všechny součásti, aby se spojily a zapracovali na tom. V. 
Hlaváč – včera byli ve Vinohradské nemocnici na covid jednotce. Robot asi nebude potřeba, ale vypadá to, že bude 
systém pro vzdálený přenos. Rektor – slily se tak dva projekty dohromady. Poděkoval všem, co se tomuto věnují. Je 
úžasné, že jsme schopní reagovat v řádu hodin.  

Následovaly informace o počtu nakažených zaměstnanců ČVUT a situaci s nakaženými studenty na kolejích. Další 
informace poskytl Z. Škvor.  

Z. Škvor – podal informace o mezinárodním projektu EuroTech, v němž je zapojena řada významných evropských 
technických univerzit a o nutnosti propojit tento projekt s průmyslovou sférou. Projekt by měl trvat delší dobu, ale teď 
je financován na 3 roky. Nejde se cestou společných studijních programů, ale studenti budou moct část studia absolvovat 
jinde a získají speciální certifikát.  

J. Šrubař – na červnovém zasedání se vyslovil souhlas pro podporu kolegů, kteří měli problémy s covidem. Jak to 
probíhalo a jak to probíhá dál? Rektor – bylo to zaměřeno pro pracovníky s dětmi a podprůměrným příjmem. Kvestor 
– program připravil, během týdně jsou schopni ho vyhlásit, zaměstnanci o to bohužel musí žádat, ale program je 
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připraven. Rektor – žádosti budou probíhat je formou zakliknutí ve formuláři, jde jenom formální požádání. J. 
Janoušek – související dotaz, v dubnu se schválilo usnesení, které apelovalo na vládu ohledně pomoci. Ví, že např. byl 
vyhlášen program Antivirus a je prý prodloužen. Jaký je nyní stav s externí pomocí? Ptá se zejména kvůli ztrátám SÚZu. 
Rektor – program, který měl pomoci pokrýt ztráty třeba našeho SÚZu, byl využíván, pak to ředitel SÚZu zablokoval, 
nyní už opět funguje a v maximální míře ho využijeme. I situace kolem kurzarbeitu je nastavena tak, že asi budeme 
moct využívat i ten.  

P. Ripka – k EuroTechu. Je to velká věc a díval se na jejich web. Ještě nás tam nemají, ale měla by se udělat nějaká 
propagace. Z. Škvor – nyní se čeká na oficiální datum kampaně, která má začít 10. 11. 2020. Rektor – můžeme to 
udělat opravdu velké i s tiskovou konferencí. Jsme druhé evropské konsorcium, které se na EuroTech dostalo. Z. Škvor 
– jsme jednou z mála technických aliancí, které tuto šanci nepromarnily.  

J. Janoušek – AO chce mít metodiku pro vykazování nepřímých nákladů z prostředků OPVVV. Pořád prý není vydána, 
jak to vypadá? Rektor – řešili to mnohokrát, rámec je popsaný a vydaný. Kvestor – směrnice je vydána od roku 2016, 
k 11/2019 má dodatek. Zabývají se ještě tím, jestli se nebude třeba speciální metodika kvůli ministerstvu. K tomu dále 
podrobněji informovala V. Kramaříková.  

J. Janoušek – v AS žádali o výpisy ze sytému abonentů parkování, aby mohli identifikovat, jak jednotlivé součásti 
využívají parkoviště. Zda by rektor mohl slíbit, že do 14 dnů tento výpis AS dostane. Rektor – je tam technický 
problém, sám by zkusil nějaké provizorní řešení, aby AS vyhověl. Doufá, že to ve VICu nějak vyřeší. M. Kalika – 
určitě to nějak do 14 dnů dají dohromady. I. Bláhová – na předposlední hospodářské komisi bylo zformulováno 
usnesení, které se týkalo rozšíření prostor ZŠ Lvíčata a možného financování. Prosí, zda by nemohlo toto usnesení být 
schváleno už dnes s tím, že nebude obsahovat přesné částky, které byly specifikovány v hospodářské komisi a pak se 
musí projednat na radě zřizovatele. P. Ripka – většinové stanovisko komise je takové, že by finance měly být konkrétně 
vyčísleny. Je proti tomu, aby AS tuto investici schvaloval bez toho, že tam tato podmínka bude, je to většinové 
stanovisko komise. J. Janoušek – souhlasí, toto by neměl senát schválit, než se proberou detaily v komisi. Rektor – 
přijde mu to jako férová definice budoucího vztahu. Ale rada zřizovatele to ještě probere. J. Janoušek – nejbližší 
zasedání AS bude 4. 11. a 25. 1., takže ještě se domluví, kdy je potřeba vyjádření senátu.  

6. Schválení delegátů do Rady vysokých škol  
J. Janoušek – AS nominuje delegáty za ČVUT a jednotlivé fakultní AS nominují členy za fakulty a AS je musí 
delegovat. V tuto chvíli máme z AS FSv již nominaci delegáta za FSv. 

Usnesení 09-05: AS ČVUT deleguje do Sněmu RVŠ prof. Ing. Michala Poláka, CSc. za FSv. 
Počet osob s hlasovacím právem: 35 
Hlasování: 35-0-0 

7. Schválení Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 
ČVUT za rok 2019  
P. Hájek – Dodatek má strukturu, jakou si představovali, jde o shrnutí vývoje. Cílem je, aby se ukazovaly trendy vývoje 
a podařilo se zahrnout i vývoje identifikátorů. J. Janoušek – v komisi KRK bylo několik připomínek, spíše formálního 
charakteru, komise svým hlasováním doporučuje dodatek schválit. V. Hlaváč – dokument si zaslouží schválení, P. 
Hájek aktivně s komisí spolupracoval.  

Usnesení 09-06: AS ČVUT schvaluje Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností ČVUT za rok 2019. 
Počet osob s hlasovacím právem: 36  
Hlasování: 36-0-0 Usnesení bylo přijato.  
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8. Schválení Akreditačního řádu ČVUT  
J. Janoušek – v tuto chvíli stále probíhá k návrhům diskuze, stále jsou připomínky nebo témata, která je potřeba 
vyjasnit. V předsednictvu AS a pak ve Vedení ČVUT se dohodli, že proto vyhlásí k přijetí těchto dokumentů mimořádné 
zasedání AS na 4.11.  

Rektor – je důležité, aby proběhlo synchronní zpracování připomínek, v diskuzi kolegia, s děkany, v RVH, v diskuzi 
se spojenými komisemi senátu. Debata by se měla uzavřít týden před zasedáním AS 4. 11. J Šrubař – potvrdil slova 
rektora, všechny potřebné dokumenty najdou všichni v aplikaci Teams v kanálu institucionální akreditace. Ještě chtěl 
připomenout požadavek, že AS chtěl stanovisko vědecké rady. Rektor – VR to bude per rollam schvalovat. J. Šrubař 
– vyzývá všechny, aby neváhali změny poslat. Plánuje se schůzka komisi. V. Vymětalová – potvrdila, co bylo řečeno. 
Rektor – mimo komise ještě zaznělo, že by akreditační řád měl popisovat i to, jak se pracuje v habilitačních řízeních. 
Tyto bloky se tam dají zabudovat. R. Holý – ano, akreditační řád by měl řešit procesní záležitosti v rámci schvalování 
jednotlivými orgány na úrovní ČVUT. Poslední věc, která chybí, je postup v rámci habilitačního řízení a jmenování 
profesorem. Pak bude dokument opravdu komplexně řešit všechny procesy v rámci schvalování akreditací v rámci 
univerzity. Rektor – popis habilitačních procedur bude kopií toho, co teď používáme, jenom půjde o přesun do tohoto 
dokumentu. J. Janoušek – finální verze by měly být k dispozici v úterý nebo ve středu v příštím týdnu.  

Usnesení 09-07: AS ČVUT vyhlašuje termín mimořádného zasedání na 4. 11. 2020. 
Počet osob s hlasovacím právem: 37 
Hlasování: 37-0-0 Usneseni bylo přijato. 

9. Vyjádření k Harmonogramu akademického roku 2021/22 
G. Achtenová – harmonogram byl představen na poradě proděkanů, lehce upraven, schválen, v kolegiu rektora také 
projednán a v této podobě schválen. J. Šrubař – v pedagogické komisi ho projednali korespondenčně a přijali 
doporučující stanovisko. J. Kybic – proč nemůže akademický rok začínat na začátku října? Přesah do prvního nebo 
dvou týdnů po vánocích není moc efektivní. Rektor – z mnoha stran slyšel opačný postoj a pocit. J. Kybic – teď je to 
tak, že se jeden týden učí v lednu. J. Janoušek – názorů k začátku akademického roku je hodně. Když se začínalo 1. 
10., FIT chtěl začít o týden dřív. P. Ripka – potvrdil, že většinový názor na FELu byl stejný, jako FITu. Začínat o týden 
dřív a FEL si k tomu ještě přidal, že chtějí končit po Vánocích. Varianta nejhorší pro pedagogy a nejlepší pro studenty. 
Názor prof. Kybice je na FELu minoritní.  

Usnesení 09-08: Akademický senát ČVUT souhlasně projednal předložený Harmonogram akademického roku 
2021/22. 
Počet osob s hlasovacím právem: 38 
Hlasování: 34-0-4 Usnesení bylo přijato.  

10. Projednání úpravy rozdělení prostředků IP ČVUT pro rok 2021  
V. Kramaříková – připomněla, co konkrétně v rozdělení prostředků požaduje MŠMT. Mimo jiné ministerstvo 
požaduje alokace minimálně 20% na distanční vzdělávání, přípravu univerzit po technické stránce a uzpůsobení výuky 
a tak dále. Dále postupně zmínila oblasti, kterých se úpravy týkají a vysvětlila, jak postupovali v jednotlivých bodech 
při rozdělování financí. Poprosila o otázky, které by osvětlily eventuální nejasnosti u jednotlivých bodů. J. Janoušek – 
jedná se o schválení základního rozdělení celého balíku. Jde o více než 100 milionů korun. Jednání probíhala v několika 
komisích. Z hospodářské komise bylo navrženo doplňující usnesení.  

P. Ripka – byl přítomen i schůzce KRKu. Ten doporučuje plán schválit. Taky se s tím ztotožňuje. Hospodářská komise 
se zabývala detaily, ale ne otázkou, jestli schválit, nebo ne. Zjistili, že v loňské metodice a v těch předcházejících je, že 
výsledky se mají zveřejňovat, a to se týká i materiálů u jednotlivých kroků. To je první část jejich doporučení. Dále se 
věnoval požadavku na lepší přístup rektorátu k dílčím částem. V. Hlaváč – je důležité, aby se dobře pracovalo 
s indikátory, což je termín, který přinesla prorektorka, ale v tuto chvíli projekty ještě vybavení detailními indikátory 
nejsou. Ovšem slíbený postup dává naději, že se s nimi bude pracovat lépe. J. Kybic – v chatu napsal, že indikátory 
jsou, ale měkké. J. Janoušek – často v AS zaznívaly dotazy na téma, jestli nebyl stejný úkol řešen už v minulém roce. 
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Přimlouvá se za to, aby byly úkoly zapsány tak, aby se daly kontrolovat, připomněl, že jde o prostředky z veřejných 
zdrojů. Rektor – souhlasí. T. Evan – zkušenost ze státní správy. Nemluvil by o indikátorech měkkých a tvrdých, ale 
chytrých a hloupých. Projekt, který má zvýšit přepravní kapacitu, bude mít indikátor počet nakoupených autobusu, a to 
nemusí fungovat, i když je to tvrdý a měřitelný indikátor. Rektor – někde prostě nemůže být něco naplněno jednou za 
čtvrt roku, zvlášť ve složitějších procesech. V. Kramaříková – má čtvrtletní zprávu, a věří, že indikátory, jak navrhoval 
Ripka, ve spolupráci s komisemi budou vydiskutovány tak, že budou měřitelné, dosažitelné chytré a vzniknou na 
základě diskuze. AS je seznámen s jednotlivými projekty, bude jedině ráda, když k jejím projektům doplní komise pro 
rozvoj indikátory, a ráda o tom bude diskutovat. R. Holý – myšlenka o spojení garantů a komisí je dobrá a už u přípravy 
indikátorů by tohle spojení mělo fungovat. Pak i komise by měla dát zpětnou vazbu při schválení a projednávání. 
Propojení garanta, řešitele a komise dohromady je dobrá cesta.  

Usnesení 09-09: Akademický senát souhlasně projednal úpravu rozdělení prostředků IP ČVUT pro rok 2021. 
Počet osob s hlasovacím právem: 39 
Hlasování: 34-0-5 Usnesení bylo přijato.  
 

Usnesení 09-10: AS ČVUT žádá o (I) zveřejnění výsledků IP projektů z minulých let v souladu s Metodikou pro 
hodnocení IP projektů 2019-2020, (II) a umožnění kontroly AS. Zpravodajové z členů komisí AS budou 
jednotlivým projektům senátem přiděleni. 
Počet osob s hlasovacím právem: 35 
Hlasování: 32-0-3 Usnesení bylo přijato.  

11. Schválení Organizačního řádu UCEEB 
L. Ferkl – změna není nějak dramatická, projednali ji s radou centra a prorektorem Škvorem a děkany některých fakult. 
Mimo jiné zjednodušili některé formální procesy. V. Vymětalová – komise v pondělí řešila poslední verzi. Připomínky 
byly vypořádány a komise doporučuje schválit.  

Usnesení 09-11: AS ČVUT schvaluje Organizační řád UCEEB ČVUT. 
Počet osob s hlasovacím právem: 38 
Hlasování: 37-0-1 Usnesení bylo přijato.  

12. Stanovení hlavní volební komise a vyhlášení doplňovacích voleb v obvodu studentů na nefakultních součástech  
J. Janoušek – vyzval senátory, aby se přihlásili. Komise má mít 3 členy. Jeden přihlášený je již J. Šebák. Dále přijal 
výzvu V. Hlaváč. Dalším navrhovaným členem komise je D. Matějovská, ta zároveň jako předsedkyně komise.  

Usnesení 09-14: AS ČVUT jmenuje hlavní volební komisi pro doplňovací volby ve volebním obvodu studentů 
nefakultních součástí ve složení: Jozef Šebák, Václav Hlaváč, Dana Matějovská (předsedkyně komise). 
Počet osob s hlasovacím právem: 37 
Hlasování: 35-0-2 Usnesení bylo přijato.  
 

Usnesení 09-15: AS ČVUT vyhlašuje doplňovací volby ve volebním obvodu studentů nefakultních součástí. 
Počet osob s hlasovacím právem: 37 
Hlasování: 37-0-0 Usnesení bylo přijato.  

13. Informace k doporučeným postupům pro přijímání akademických a vědeckých pracovníků a při organizaci 
výběrových řízení na vedoucí pracovníky na ČVUT  
P. Ripka – jedná se o klíčový prvek, jak dirigovat kvalitu do budoucnosti. Tohle je doporučení, které ukazuje, jak 
bychom to měli dělat. Je potřeba udělat velkou diskuzi, mělo by to zajímat všechny vedoucí pracovníky na ČVUT. 
Rektor – zorganizují nějaký webinář, aby to všechny složky rozšířily mezi vedoucí pracovníky. J. Janoušek – 
v hospodářské komisi vznikl návrh na usnesení. Proběhla diskuze kolem znění usnesení.  
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Usnesení 09-12: AS podporuje zásady vyjádřené v dokumentu "Doporučené postupy pro přijímání 
akademických a vědeckých pracovníků a při organizaci výběrových řízení na vedoucí pracovníky na ČVUT" a 
doporučuje jeho vydání jako metodický pokyn. 
Počet osob s hlasovacím právem: 37 
Hlasování: 36-0-1 Usnesení bylo přijato.  

14. Informace k elektronickému schvalování dokumentů na ČVUT, odstávkám systémů a videokonferenčním 
nekontaktním způsobům výuky  
J. Janoušek – snažili se shrnout témata z provozu ČVUT, která nějakým způsobem shromáždili z AO. Jedním bodem 
je elektronické schvalování dokumentu. V mnoha systémech jde schvalovat dokumenty bez kontaktního podpisu. Chtěli 
požádat o souhrn systémů, kde je to možné. Dále pak k  plánovaným odstávkám v příštím roce, kde si někteří všimli, 
že řada odstávek probíhá v pátek a existují dotazy z AO, proč odstávky neprobíhají o víkendech. Další věc je 
videokonferenční výuka. O tom se diskutuje obecně a prosí prorektora, aby vysvětlil, proč se MS Teams v poslední 
době zasekávají. Snižuje to kvalitu výuky během přednášek.  

R. Holý – elektronický oběh dokumentů je diskutován, teď se převádí do aplikace AEDO. Systém v rámci PES nebyl 
elektronicky plnohodnotný. Pořád se řeší, co prvně, zda systém nebo legislativu. Druhá věc v rámci elektronizace se 
týká studia. Tam je to záležitost, která se připravuje ve formě potvrzení o studiu a dalších agend. To je i součást IP 
projektu na příští rok. Jsou připraveny moduly v rámci AEDO. Kvestor – jsou součásti, které se elektronizaci brání. 
Harmonogram je rozdělený tak, že ty, co ji mají, budou nastavovány v roce 2021, a tam kde se tomu trochu brání, jsou 
domluveni, že by začali implementovat od ledna 2022. R. Holý – to co souvisí s plnou elektronizací, znamená, že 
elektronický dokument musíme i archivovat. To souvisí s tím, jak se na ČVUT používá spisová služba.  

P. Ripka – od 27. 4. na VUT je možné získat potvrzení o studiu elektronicky. Když na VUT umí, co u nás ne, tak by 
vyhlásil stav nouze a přes prázdniny by vyřešil. My to ale máme v IP projektech pro příští rok. G. Achtenová – 
uvědomuje si, že na některých VŠ mají elektronické potvrzení o studiu, jejím záměrem je taky, aby bylo na světě co 
nejdřív. V tuto chvíli nejde nic ani za VICem, ani za ní, ale čeká se na dodavatelskou firmu, která zprovozní a připraví 
přístup agendových systémů na pečeť. R. Holý – ještě je tam záležitosti toho, jestli vydané potvrzení má být někde 
archivováno. G. Achtenová – ne, to bude bez evidence. R. Holý – musí být plnohodnotně elektronické, takže se musí 
použít časové razítko. Vydat PDF bez potvrzení není uznatelné všude. Pak to bude uznatelné i v rámci státní správy.  

Odstávky systému jsou pokaždé podle nějakého návrhu, který vznikne pro budoucí rok, konzultuje se přes kvestora a 
tajemníky a s prorektorkou Achtenovou a pedagogickými proděkany. Ti se k termínům všichni můžou vyjádřit. 
Kvestor – většinou jsou odstávky plánovány na pátek po 12:00, zde se přistoupilo k pátku ráno, protože se tušilo, že 
bude komplikovaná.  

R. Holý – ad Teams – konzultovali s Microsoftem, na jehož infastruktuře běží. Při analýze zjistili, že to chod ovlivňuje 
připojení organizátora schůzky. Když má horší připojení, celá schůzka má horší kvalitu v rámci konektivity. P. Andres 
– zda by nebylo vhodné používat nějaké další skupinové nástroje. Každý podle svých vlastních preferencí používá něco 
jiného, a pak to odnese student.  

J. Kybic – kdo může za to, že metodika není schválená a kdy schválená bude? Harmonogram má k dispozici kvestor, 
jestli by nemohl být přílohou k zápisu, abychom dohnali ostatní univerzity. Kvestor – dodá jako přílohu k zápisu. 
Metodika se odvíjí od toho, že existuje spisový skartační řád a je potřeba vytvořit řada dalších dokumentů. J. Kybic – 
jaký je odhad, kdy budeme moct všechno podepisovat přes počítač? Kvestor – spíš konec 2021, aby zaručil funkčnost 
na celé univerzitě. Rektor – je pravda že některé součásti se tomu brání a naučit lidi na to přejít bude chvilku trvat G. 
Achtenová – jestli J. Kybic po nich nežádá nerealizovatelný úkol, protože prakticky to není předpověditelné. J. Kybic 
– realizovatelné to určitě je. Už před 10 lety měli hosta z Finska, který všechno řeší na dálku. U nás na fakultě se těší 
všichni na to, až nebudou muset posílat papíry do Dejvic, a zbytku je potřeba to nařídit. Rektor – v našem prostředí je 
to trochu nerealistický a naivní názor. Nejsme na to připraveni tak jako jiné země. Není to v naší plné moci. Kvestor – 
může předložit stav, jaký je v současné době na univerzitě. J. Kybic – banky taky už komunikují většinově bez papírů.  
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R. Holý – správné využívání elektronického podpisu znamená, že musí být jednotná politika emailových služeb a to se 
těžko nařídí. Druhá věc je elektronizace. Čeká nás během 2 let ještě složitá jednotná digitální brána. To je projekt, který 
přišel v rámci evropské komise, souvisí s digitalizací a v rámci toho jsou 3 služby. Jedna je elektronická přihláška pro 
všechny formy studia s tím, že jako škola máme identifikovat uživatele. Což znamená připojení do mezinárodních 
registrů. Další věc jsou nostrifikace, a pak stipendia. Ministerstvo na to připravilo nějaké finance a na konci má být 
platná plně funkční služba podle toho nařízení. J. Tywoniak – pro postupné zavádění by bylo užitečné, aby mohl 
existovat dvojí přístup, pak se ukáže, jaká je to výhoda. Nejhorší je u rychle zavedených systémů přirozený odpor 
z neznámého. Kdy se ukáže, že převažují výhody, bude zavedení určitě lépe možné. Aby u těch jednodušších věcí se 
ukázalo, kdy je připravená a očekával se tlak zdola, že se vedení možná brání zbytečně. R. Holý – to je připraveno 
v tomto roce, ale druhá věc je, že zavedení a zaškolení s komunikací znamená, že se tomu musí někdo věnovat. Jsme 
vázáni na lidský faktor. Musí být vše časově rozvrhnuto. P. Ripka – chtěl by konkrétní výstup z toho projednávání. 
Kdy by mohlo začít fungovat elektronické potvrzení ke studiu? G. Achtenová –co může udělat VIC, je připraveno, 
čekáme na dodavatelskou firmu, která udělá přístup agendového systému. Teď je to zprovozněno na přístup jednotlivce, 
takže není schopná odpovědět, protože se nic nedozvěděla ani od VIC, který věc firmě zadával. R. Holý – je to záležitost 
i smluvní, harmonogram se dá k dispozici. Kvestor – jestli těch časových razítek bude víc, pak se bude muset nejspíš 
veřejně soutěžit.  

15. Vyjádření souhlasu se smlouvou o zřízení služebnosti cesty a stezky  
Kvestor – jedná se o 10 let neřešenou situaci. Budova tam stojí řadu desítek let, jedná se o napravení staré chyby. V. 
Vymětalová – legislativní komise téma neprobírala.  

Usnesení 09-13: AS ČVUT se souhlasně vyjadřuje ke zřízení služebnosti stezky a cesty k pozemkům pana 
Michala Flohra, který je vlastníkem pozemku p. č. 2456/2, pozemku p. č. 2456/8, a pozemku p. č. 2456/9, vše v k. 
ú. Břevnov. Služebností bude zatížen pozemek parc. č. 2458/1 ve výměře 91,2 m2, která je vymezena 
geometrickým plánem, který vyhotovil Michal Filip, geodetické práce, Paláskova 1107, Praha 8, č. plánu 4000-
15/2020, ověřeným dne 29. 6. 2020 a odsouhlasený katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním 
pracovištěm Praha dne 7. 7. 2020 pod č. 58/2020. Služebnost bude úplatná a bude zřízena na dobu neurčitou. 
Pan Flohr uhradí za služebnost jednorázově částku 273 600 Kč + DPH. 
Počet osob s hlasovacím právem: 37 
Hlasování: 37-0-0 Usnesení bylo přijato.  

16. Různé  
J. Janoušek – k akademickým senátem v červnu schválenému kariérnímu řádu, a vnitřnímu mzdovému předpisu – při 
registraci na ministerstvu došlo k námitkám ohledně formální správnosti KŘ. Konkrétně šlo o pozici odborný lektor, 
která není definovaná v zákoně. Neměla by tam taková pozice být. Druhá záležitosti se týká vnitřního mzdového 
předpisu. Diskutuje se implementace a dojde tedy ještě k nějakým úpravám. Rektor – ano, s děkany prostudovali dopad 
nových rozmezí a hlavně dolních hranic na různých součástech. Kvestor na začátku projednávání přišel s tabulkami, ty 
byly zvýšeny na žádost tajemníků. Tajemníci asi neanalyzovali dopady dost důkladně, a jsou někde opravdu velké. Vše 
je v procesu, budou informovat, jak se to celé vyvine. Diskutovali možnost mít v kariérním řádu jen lektora a ve 
mzdovém předpisu rozlišit lektora bez Ph.D. a s Ph.D. Tím se to dá implementovat s jedním zákonným pojmem. 
Kvestor – nebudou nám vracet registraci, jen vypořádáme jejich připomínky. Ještě tam byla jedna připomínka, problém 
v rozlišení vědeckého pracovníka „akademický“ a „neakademický“.  

J. Kybic – formální oznámení. Vzdává se členství v komisi KRK z časových důvodů.  

J. Šebák – dvě formální sdělení. První je složení slibu člena senátu (B. Jozef Šebák složil slib před plénem AS). Dále 
narovnání jeho externího členství v komisi pro SÚZ, nyní by rád byl řádným členem.  

P. Ripka – hlásí se do komise KRK.  

M. Farník – doslechl se o usnesení fóra předsedů akademických senátů ohledně počtu studentů v AS. J. Janoušek – 
není si takto narychlo jistý, co přesně má na mysli. Na posledním zasedání Fóra předsedů akademických senátů se řešilo 
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v jedné z diskuzí téma studentů v AS a složení AS. Byla většinová shoda, že by se neměla měnit hranice pro počet 
studentských senátorů. M. Farník – zaslechl něco, že se měli usnést na tom, aby byl poměr studentů co nejmenší. To 
je asi nějaká desinformace. J. Janoušek – někteří předsedové se vyjádřili, že hranice třetiny je rozumná. Zdůrazňuje 
však, že v diskuzi všichni oceňovali roli studentů.  

J. Holan – hlásí se do komise pro SÚZ.  

J. Šrubař – procházel usnesení, když se vyhlašovaly volby, nejmenovala se taky dílčí volební komise podle řádu? J. 
Janoušek – v tuto chvíli je hlavní volební komise důležitá a zbytek se případně ještě vyřídí. V. Vymětalová – říkali, 
že musí zjistit, jestli zvolený náhradník bude reálně fungovat. Do 4. 11. by se mělo vyřešit. J. Janoušek – hodlá se 
s ním spojit telefonicky. Na základně výsledku dá zprávu. S. Jeřábek – v případě, kdy jsou jenom jedny doplňovací 
volby, tak hlavní volební komise bude plnit obě role. Pokud by bylo potřeba určit i dílčí komisi, musel by ji volit senát. 
J. Janoušek – per rollam vyhlásí hlasování o složení dílčí volební komise.  

 

 

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

Michaela Urbanovská 

 

Korektura:  

Radek Zeman  

 

předseda AS ČVUT 

 

 

 

 


