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Zápis z 12. zasedání Akademického senátu ČVUT  
konaného dne 16. 12. 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); Ing. 
Vítek Karel, 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); Bc. Fridrichová 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); Ing. arch. Matějovská Dana, Ph.D. (F5); RNDr. Šrubař Jiří, Ph.D. (F5); doc. 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); PhDr. 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); Mgr. 
Vykydal Libor (ÚTVS); Mikeš Jan (MÚVS); Bc. Šebák Jozef (MÚVS); 

Omluveni: Ing. arch. Hlaváček Dalibor, Ph.D. (F5); 

Hosté: doc. RNDr. Petráček Vojtěch, CSc. (RČVUT); Ing. Boháček Jiří (RČVUT); prof. Ing. Hájek Petr CSc. 
(RČVUT); doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová (RČVUT); Ing. Veronika Kramaříková, MBA (RČVUT); Ing. Radek 
Holý, Ph.D. (RČVUT); doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. (FD); prof. Ing. Jiří Máca, CSc. (FSv); prof. PhDr. Dvořáková 
Vladimíra, CSc. (MÚVS); Bc. Vodička Michal (SÚZ);  
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1. Schválení programu 12. zasedání AS ČVUT 
J. Janoušek – přivítal hosty a ostatní přítomné na zasedání. Přivítal také dva nové členy AS ČVUT. Prvním je Ing. 
Vítek, CSc., z FS, který nahrazuje J. Nožičku. Prof. Nožičkovi skončil zaměstnanecký poměr na ČVUT. Druhým je Jan 
Mikeš, který byl nově zvolen za studenty nefakultních součástí v doplňovacích volbách. K. Vítek – je z ústavu 
mechaniky, byl několik let v AS na strojní fakultě, dělal i předsedu. Byl i členem AS ČVUT. Složil slib senátora AS. 
J. Mikeš – studuje 2. ročník ekonomiky a managementu. Složil slib senátora AS. Chce pracovat v komisi pro SÚZ a 
Studentské komisi. J. Janoušek – do programu je oproti pozvánce zařazen bod 14 o termínech zasedání AS v prvním 
pololetí 2021. Novým senátorům popsal, jakým technickým způsobem se hlasuje při nekontaktním zasedání.  

Usnesení 12-01: AS ČVUT schvaluje program 12. zasedání AS ČVUT s doplněním bodu 13. Termíny zasedání 
AS ČVUT v prvním pololetí roku 2021. 
Počet osob s hlasovacím právem: 35 
Hlasování: 35-0-0 Usnesení bylo přijato.  

2. Kontrola a schválení zápisu z 9. zasedání AS ČVUT  
J. Janoušek – všechny připomínky byly zapracovány.  

Usnesení 12-02: AS ČVUT schválil zápis z 9. zasedání AS ČVUT. 
Počet osob s hlasovacím právem: 36 
Hlasování: 36-0-0 Usnesení bylo přijato.  

3. Kontrola a schválení zápisu z 10. zasedání AS ČVUT 
J. Janoušek - všechny připomínky byly zapracovány. Prof. J. Kybicem byla navržena příloha zápisu, a to dopis, který 
během října přišel emailem členům AS ČVUT. Tento dopis podepsala skupina zastupitelů městské části Praha 4. Dopis 
se týkal osoby zaměstnance ČVUT. Předsednictvo vytvořilo na tento dopis odpověď, která byla zaslána autorům. Byl 
tak uskutečněn procesní postup, který se předtím diskutoval na zasedání AS, a nikdo se proti tomuto procesnímu 
způsobu nevyjádřil. Zároveň bylo navrženo J. Janouškem, aby tento dopis přílohou zápisu nebyl z důvodu, že by tím 
AS ČVUT zasahoval do politických záležitostí, kdy související veškeré věcné informace jsou již zároveň uvedeny 
v zápisu samotném.  

Následovala diskuse P. Ripky, J. Janouška, J. Kybice, V. Vymětalové a T. Evana, zda by dopis měl být přílohou 
zápisu a nakolik se jedná o politickou záležitost, do které by takto vstoupil i AS. Zároveň se diskutovala možnost, že 
by přílohou mohl být i dopis, kterým předsednictvo odpověděl za AS petentům. Výsledkem diskuze byla jako návrh 
změna usnesení. 

Usnesení 12-03, protinávrh: AS ČVUT schválil zápis z 10. zasedání AS ČVUT, přílohou zápisu bude dopis 
skupiny zastupitelů MČ Praha 4 adresovaný členkám a členům AS ČVUT a odpověď předsednictva AS ČVUT.  
Počet osob s hlasovacím právem: 36 
Hlasování: 15-9-12 Usnesení nebylo přijato.  

Usnesení 12-03: AS ČVUT schválil zápis z 10. zasedání AS ČVUT bez přílohy.  
Počet osob s hlasovacím právem: 37 
Hlasování: 22-4-11 Usnesení bylo přijato.  

4. Kontrola a schválení zápisu z 11. zasedání AS ČVUT  
J. Janoušek – Připomínky k tomuto zápisu byly zapracovány.  

Usnesení 12-04: AS ČVUT schválil zápis z 11. zasedání AS ČVUT.  
Počet osob s hlasovacím právem: 39 
Hlasování: 38-0-1 Usnesení bylo přijato. 
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5. Informace rektora  
Rektor – prezentoval zkušenosti z práce mezinárodního evaluační panelu, jehož práce v poslední  době probíhá na půdě 
ČVUT. Připomněl, že panel vytvořil hodnocení v modulu 3 a drafty modulů 4 a 5 Metodiky 17+. V tuto chvíli jsme 
odeslali panelu naše připomínky, následovat bude diskuse a nakonec bude finální dokument předán ministerstvu 
školství. Dále pan Rektor informoval o kontrole NKÚ, a výsledkem je, že škola dopadla dobře. Za další – dnes byla 
přepsána Frágnerova galerie do majetku ČVUT. Další novinkou je, že ředitel UCEEB L. Ferkl ohlásil přání abdikovat 
v polovině příštího roku, Rektor předpokládá výběrové řízení na nového ředitele někdy koncem zimy. Děkuje L. 
Ferklovi, že úmysl oznámil dostatečně napřed. Poté Rektor oznámil pomoc školy při vzniku projektu národního 
družicového programu Golem. Další aktualitou je, že přes ČKR dorazil návrh pravidel financování. DKRVO na další 
roky.  

J. Kybic – jak to bude s kolejemi v lednu? Připravují zkoušky, dá se počítat s tím, že studenti se budou moct ubytovat 
na kolejích? Rektor – ani ministerstvo neví, jak se věc vyvine. Budeme problém řešit s kvestorem, s ředitelem SÚZ a 
budeme informovat. J. Janoušek – všichni na fakultách řešíme zkoušky a máme předměty, kde bychom přivítali 
možnost kontaktního zkoušení. Budeme takovou možnost mít? Rektor – v tuto chvíli nevíme. 4. 1. má MŠMT vydat 
opatření, abychom mohli nastavovat sami pravidla. G. Achtenová – dodatek ke kolejím. Ani ředitelka právního odboru 
ministerstva není schopná nic říct. J. Janoušek – učitelé potřebují pravidla vědět předem, aby studentům mohli dát 
informace. A dále – v lednu bychom udělali komisi KVTD, kde bychom představili výsledky evaluace mezinárodního 
panelu. Je to velice důležitá záležitost, protože na výsledky by mělo být vázáno financování v oblasti RVO. Kvestor – 
nouzový stav je povolen do 22. 12., takže všechno se to váže na jeho prodloužení či neprodloužení. J. Šebák – jaký je 
stav projektu rekonstrukce koleje v Bubenči? Kvestor – v současné době čekají na vyjádření NKÚ, v lednu by mělo 
být jasno a ihned poté bude vyhlášeno výběrové řízení. P. Ripka – připomíná, že až se bude jednat o kolejích, mělo by 
být jasně řečeno, že nejde o ubytování za účelem rekreace. Kvestor – vše je nastavené jako ubytování pro zaměstnance. 
J. Šebák – ČVUT nezveřejnuje zápisy z VR a praxe u jiných VŠ je taková, že tyto zápisy jsou na Internetu. Proč tomu 
tak není na ČVUT? Rektor – nevidí důvod, proč bychom zápisy zveřejňovat neměli. T. Doktor – před odchodem 
Rektora ze zasedání připomíná body programu, kde se budou schvalovat vnitřní předpisy a je k nim potřeba stanovisko 
rektora. Rektor – souhlasí se všemi předpisy fakult, jak jsou předloženy.  

6. Informace o ekonomické situaci SÚZ  
M. Vodička – je si vědom toho, že covidovou situací jsou postiženy všechny součásti, ale na SÚZ opatření dopadla 
mohutnou silou. Obory, které byly omezeny nejvíce, jsou hotelnictví a ubytování, a gastro. V posledních 3 letech SÚZ 
vždy hospodařil s kladným výsledkem s tím, že jak příjmy, tak náklady v posledních letech pomalu stoupaly. Náš 
problém s covidem v roce 2020 spočívá v tom, že došlo k zásadním výpadkům na příjmové straně. Odbor ubytovacích 
služeb se podílí na celkových příjmech ve výši 46%, stravovací služby plní zhruba 35%, účelové necelých 16% a zbytek 
jsou příjmy ostatních pracovišť. Pokud příjmy očistí o náklady, tak na hospodářském výsledku se odbor ubytovacích 
služeb podílí 90%, stravovací služby si na sebe vydělají, ale nic víc, a účelová zařízení pak necelými 10%. Příjmy klesly 
letos razantně v nejvíc exponovaných měsících. Nejhůř na tom SÚZ byla po srpnu, zde byla ztráta 25 milionů. Za 
podzimní měsíce se podařilo zřejmě díky podpoře programu Antivirus trochu výsledek vylepšit. Ale směřují k tomu, 
že po 3 letech bude SÚZ na konci roku v záporných číslech. Výsledek října byl mínus 20 milionů a na základě toho, co 
znají za listopad a odhadli za prosinec, si troufá tvrdit, že skončí s výsledkem mínus 31 milionů. Do konce roku ještě 
výsledek ovlivní distanční výuka, uzavřené stravovací a další provozy. Z programu Antivirus vyčerpají ještě více než 3 
miliony korun a měli by uhradit podíl na mimonormativu, což je 4,6 milionů. SÚZ má z minulých let rezervu ve výši 
26 milionů ve fondu provozních prostředků, takže předpokládá, že jí celou využijí, aby ztrátu vykryli; mělo by zbýt 
zhruba 4-5 milionů, což se skoro shoduje s  mimonormativem. Předpokládal, že se výpadek vyřeší v účetnictví 
výpůjčkou od jiné součásti. Na základě jednání hospodářské komise a komise pro SÚZ senátu, kde zazněly i návrhy, že 
by se tento příspěvek odpustil, může říci, že by to bylo možné řešení situace.  

L. Kulička – v pondělí 14. 12. se sešla komise SÚZ s hospodářskou komisi. Hlavním bodem bylo představení krizového 
plánu. Následně přijali usnesení. První bylo vyjádření podpory managementu SÚZ, a jelikož je nejvíc postižena 
covidem, považují za správně pomoci jim a případně jim odpustit mimonormativní příspěvek. Nepovažují ale za vhodné 
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vyprázdnění kolejí. Také požadují vypracování krizového plánu do konce ledna 2021. P. Ripka – nemá k tomu co 
dodat. Jednali dlouho a doufali, že tím bude jednání AS zkráceno. J. Janoušek – vidí, že letos si ztrátu SÚZ pokryje ze 
svých rezerv, ale příští rok na to už prostě nebude mít v takovém rozsahu. Připojuje se k tomu, aby se AS svým 
vyjádřením pokusil přispět k solidárnosti zbytku ČVUT se SÚZ.  

T. Evan – je překvapen mírumilovným vyjádřením usnesení. Opakovaně jsme na hospodářské komisi probírali 
nejrůznější nepochopitelné věci, které se v části stravovací dějí. Vzpomíná si na dokument o menze v Kladně, kde se 
12 let ztrácí zhruba milion-milion a půl ročně. V situaci, kdy je garantovaná poptávka. I před covidem tyto provozy 
nevykazovaly v podstatě žádný zisk. Jestli nevyužít krizi k tomu, co udělat s provozy, které jsou dlouhodobě ztrátové. 
Nezazněla na hospodářské komisi vůle podvázat pomoc efektivitou v jednotlivých provozech? P. Ripka – toto 
diskutovali, a má pocit, že nový management SÚZ je ochoten a schopen přinést kvalitní řešení. Nyní, pod tíhou krize, 
by neměli začít zavírat provozy. Další takový provoz je restaurace v Masarykově koleji, a nikoho by nenapadlo zavřít 
Masarykovu kolej. Další věc je parkoviště pod architekturou, taky dlouhodobě ztrátové. Jeho pocit je nepodmiňovat 
pomoc. Kvestor – zmiňovaná menza na Kladně je opravdu strategická. V současné době je to tak, že FBMI dostala od 
města Kladna jednu budovu, připravuje se, že by se pak zajišťovalo stravování i pro pracovníky vodáren. V současné 
době se vaří na Kokosu, ale jídelna v  kasárnách je soukromníka. Mohli bychom to udělat tak, že jídlo se bude převážet, 
ale ve všech jednáních jsou na začátku. J. Tóthová – od první vlny corony, kdy menzy a všechny koleje neměly žádnou 
možnost homeoffice, rektor vyhlásil, že máme zaměstnancům dávat 100% platy. Děkan FA s tím nesouhlasil. V případě 
že by se SÚZ dokázal se ztrátami vypořádat, neprotestovala by, ale pokud to má mít dopad na fakulty, chce apelovat na 
management SÚZ, který je dlouho slabý. Měli zareagovat první a měli ukázat úsporná opatření. T. Evan – souhlasí. 
Není potřeba hned jít cestou zavírání, ale nebylo řečeno vůbec nic. Za rok můžeme být v situaci, kdy budeme muset 
SÚZ dotovat třiceti miliony, a tomu by chtěl předejít, takže chce vidět konkrétní plán a ne jen slova. Kvestor – na J. 
Tóthovou – pokud čerpají program Antivirus, jsou jasná pravidla, takže pracovníci museli být na 80% mzdy. J. Tóthová 
– slyšela, že v první vlně měli pracovníci SÚZ 100% mzdu. Neumí to dokázat, ale pokud kvestor říká, že měli 80%, tak 
mu věří.  

P. Ripka – o připravovaných plánech a příštím roku dlouze mluvili. Příště jednání nahrají a dají na sharepoint, aby si 
to mohli poslechnout ti, co na komisi nebyli. J. Janoušek – součástí usnesení z komise je také žádost o vypracování 
plánu na další rok. J. Šebák – jak hospodaří obor stravovacích služeb, je podmíněno ubytovacími službami. Teď jsme 
v situaci, kde jedna část generuje kladný hospodářský výsledek, ale dotuje ostatní dvě. Nelíbí se mu tvrzení, ať si rozdíl 
SÚZ vezme z rezervy. Studenti nejsou zodpovědní za to, že se dotuje ztráta menzy na Kladně a Masarykově koleji. Ale 
ve výsledku se chce, aby zaplatili oni. J. Janoušek – letos SÚZ měl z čeho brát, příští rok nebude. T. Evan – existují 
plány, které jsou konkrétní a dávají nějaké limity. Nebo je to prostě jenom dlouhé povídání bez výsledku? M. Vodička 
– samozřejmě nad příštím rokem intenzivně uvažují a do koce ledna bude připravený plán, ale bude vycházet zase 
z  odhadů situace příštího roku. Jde o to, že pokud v běžném roce má na kolejích 7000 ubytovaných, a teď jsou tam 
3000, a k tomu jsou prostory vytápěné atd., náklady se nesníží. Pokud je gastro připravené na milion jídel a podaří se 
jenom 800 tisíc jídel, tak náklady taky nejdou snížit. Těžko porovnat produktivitu gastra s provozem kolejí. Je vidět, že 
podzimní část roku jsme zvládli podstatně lépe, než jaro a léto. Přijali jsme razantní opatření, kolegové z gastro provozů 
byli na 100% jenom v okamžiku, kdy na ně SÚZ dostal 100% dotaci z programu Antivirus. Bylo jednání odborů, které 
dalo rozhodnutí, že nemůžeme jít pod 80% hranice platů, což dodržujeme.  

P. Ripka – jedna z možností je, že by se mohlo spořit tím, že by se uzavřeny budovy, kde je málo studentů. Ekonomicky 
to dává smysl, protože se ušetří za energie atd. Když se to udělá, tak se zahustí studenti a zvýší se riziko nakažení. 
V zájmu ČVUT je studenty maximálně naředit a ideálně jim nabídnout samostatný pokoj. Takovou úsporu by považoval 
za příliš drahou. T. Evan – chápe, že je SÚZ v obtížné situaci a chápe vliv koronaviru. Tady jsou ale věci, které se 
desetiletí neřešily. Jsou provozy dlouhodobě ztrátové, a najednou vše SÚZ řeší, až když jí dochází peníze. Chce slyšet, 
že nebude žádný ztrátový provoz a produktivita se zvýší, že se propustí lidé, uzavřou se prostory… Přijal by usnesení 
v tomto smyslu.  

M. Vodička – na straně managementu je velká chuť se situací něco udělat a tyto problémy změnit. Měl možnost do 
toho zasáhnout v září. Tehdy už i s Kladnem něco podnikali, ale neměli možnost si ověřit, jestli to, co chtěli udělat, má 
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nějakou šanci. Na naší straně je odhodlání situaci změnit, a budou se snažit, aby byly výsledky co nejlepší, a udělají pro 
to maximum.  

V. Hlaváč – zdá se mu, že v SÚZ se to hýbe pozitivním směrem, aspoň od té doby, co byl ředitelem SÚZ nynější 
kvestor. Myslí, že to dělají rozumně. Nepodmiňoval by pomoc ziskovými provozy. Oni jako management potřebují 
dýchat a vyrovnat se s měnící situací. Dal by jim důvěru a prostor. Letos je těžká situace a spotřebovali všechny rezervy, 
ale měli je. J. Janoušek – SÚZ je evergreen. Ubytování doplácí stravování, dokonce si dělali nějaké průzkumy, a je to 
tak prý na všech vysokých školách. Bude rád, když AS svojí kontrolní činností přispěje k tomu, aby provozy stravování 
přestaly býti ztrátové. J. Šebák – SÚZ si vytváří rezervy, ale je to výsledek několika jednání, a je to způsobeno tím, že 
se zvyšovalo kolejné. Tyto rezervy měly jít na rekonstrukci kolejí, protože koleje v rekonstrukci peníze negenerují. T. 
Evan – rád by zkusil přijmout usnesení, které zavazuje SÚZ k tomu, aby po koroně vyrovnala hospodaření každé ze 
svých částí do několika měsíců. J. Janoušek – poznamenává, že budou přijímat 3 usnesení z hospodářské komise. Může 
případně navrhnout protinávrh.  

S. Jeřábek – rád by připomněl, že stále formálně ředitel Mourek končí na konci března, jak je to tedy s chystaným 
výběrovým řízením? Kvestor – Připravíme s M. Vodičkou dokument, ve kterém bude odhaleno, jak vše funguje. Před 
měsícem schvalovali změnu organizačního řádu pro Masarykovu kolej, a když hovořil s dalšími kvestory, tak všichni 
dotují menzy z peněz z ubytování. Není to tak, že jsou všechny peníze od studentů, koleje jsou v létě provozované jako 
hostely. V. Vymětalová – má pocit, že současný ředitel má snahu udělat nějakou práci, tak by podpořila návrh, ať 
počkají na strategický plán dalšího směřování. Požádala by, aby si to vzali v hospodářské komisi jako úkol. Kvestor – 
výběrové řízení na nového ředitele zatím nemůže probíhat, protože současný ředitel je ve stavu neschopnosti a v březnu 
mu končí smlouva, pak až se může teprve vypsat.  

Usnesení 12-06: AS ČVUT považuje oblast kolejí a menz za klíčovou pro konkurenceschopnost ČVUT a 
vyjadřuje podporu managementu SÚZ. Jelikož je SÚZ nejvíce postiženou součástí ČVUT současnou pandemií 
COVID-19, považujeme za správný princip podpory hospodaření SÚZ ostatními součástmi ČVUT, např. 
navrhujeme prominout součásti SÚZ příspěvek na mimonormativ pro roky 2020 a 2021 a tento výpadek řešit 
úsporou ostatních mimonormativních součástí a příspěvkem normativních součástí.  
Počet osob s hlasovacím právem: 38 
Hlasování: 30-1-7 Usnesení bylo přijato.  
 

Usnesení 12-07: AS ČVUT žádá vedení SÚZ o vypracování a předložení akčního plánu na zmírnění 
ekonomických dopadů SÚZ souvisejících s pandemií COVID-19 AS ČVUT a to do konce ledna 2021.  
Počet osob s hlasovacím právem:37 
Hlasování: 37-0-0 Usnesení bylo přijato.  
 

Usnesení 12-08: AS ČVUT nepovažuje za vhodné případné vyprazdňování budov kolejí ve snaze o snížení 
ekonomických dopadů onemocnění COVID-19, které by vedlo k zahuštění obyvatel a vyššímu epidemickému 
riziku.  
Počet osob s hlasovacím právem: 38 
Hlasování: 30-0-8 Usnesení bylo přijato.  
 
T. Evan – připomněl usnesení, které navrhoval. J. Janoušek – požádal o formulaci usnesení. Proběhla diskuze ke znění 
usnesení. M. Vodička – před krátkou dobou se řešilo výběrové řízení na člověka, který nastoupí po Mourkovi. To jsou 
rozhodnutí, které by měl přijímat ten nový ředitel. Považuje za podstatné pro schválení takového usnesení aspoň 
připomenout, že teď funkčního ředitele na SÚZ nemáme. P. Ripka – z důvodu, který jmenoval zastupující ředitel, by 
považoval za vhodnější dát si čas do 30. 5., kdy bude jasné, kdo bude nový ředitel, a ten by to měl mít v manažerském 
plánu. Mělo by se do návrhu napsat, že by mělo dojít k vyrovnání hospodaření v gastro provozu. T. Evan – neměl by 
to mít ředitel už od začátku? P. Ripka – to by mělo být hned na začátku výběrového řízení jasné. J. Šebák – nepočkáme 
do ledna, aby se lépe vydefinovaly požadavky? To křížové dotování je jeden z problémů, ale jsou další, o kterých by se 
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dalo bavit na jednotlivých komisích. Pak by se dalo udělat usnesení, které se předá AS ČVUT, a budou jasné požadavky 
na management SÚZ. J. Janoušek – diskuze se vedou i v předsednictvu, kde se shodovali, že by hospodářská komise 
pomohla komisi SÚZ s  ekonomickými záležitostmi. Stejně tak tomu bylo na pondělní společné schůzce komisí. T. 
Evan – stáhl svůj návrh usnesení.  

7. Schválení Strategického záměru ČVUT 2021+  
V. Kramaříková – strategický záměr by měl být platný od roku 2021 a navazuje na současně platný. Podstatou je 
definovat strategické cíle a opatření k nic navazující nástroje pro vytvoření podmínek pro rozvoj ČVUT a to v oblasti 
studia, vědy a výzkumu a také v oblastech jako je prostředí a k tomu související finanční prostředky. To jsou 4 klíčové 
kapitoly, a hlavní cíle jsou primárně zaměřené na kvalitní studenty, rozvoj pedagogických pracovníků, excelentní 
výzkum a s tím spojené vytváření prostředí a podmínek pro rozvoj vědeckých pracovníků a doktorandů a vytváření 
celého prostředí v návaznosti na finanční prostředky. Celý záměr v časové ose začíná novým programovým obdobím 
financování EU, takže předpokládá, že se musíme zaměřit i na finanční prostředky, které jsou pro budoucí období.  

V. Hlaváč – v KRK jednali o strategickém záměru opakovaně několikrát v průběhu podzimu. Spolupráce s V. 
Kramaříkovou a Škvorem byla dobrá. Dokument je velkým posunem proti tomu, co se dělo dřív. Hlasovalo se per 
rollam 100% ve prospěch návrhu. Komise doporučuje dokument schválit. J. Bielčík – jestli je možné takto důležitý 
dokument přeložit do angličtiny. V. Kramaříková – ano, předpokládá, že bude poměrně záhy přeložen. F. Wald – 
dokument je krásný, ale ještě by se dal trochu vylepšit. V. Kramaříková – včera vkládali poslední verzi s připomínkami 
z tabulky, kterou vytvořil P. Ripka, ale akademickému senátu by možná nevadilo upravit některé formulační 
nepřesnosti. J. Janoušek – v posledním týdnu před zasedáním akceptujeme změny, pokud nejsou významové. J. Kybic 
– jak to bude vypadat dál, jak budou cíle naplňovány a jak bude zajištěno, že vše nezůstane jenom na úrovní deklarací? 
V. Kramaříková – dál musí schválenou strategii projednat na ministerstvu. Splnili harmonogram původní a celý termín 
byl prodloužen do března 2021. Už vstoupila do jednání a předpokládala schválení v prosinci. Během následujícího 
roku by se mohla přijímat nějaká opatření a v horizontu 2 let by byly krátkodobé cíle dosaženy. P. Ripka – požádal 
prorektorku o verzi ve Wordu.  

Usnesení 12-05: AS ČVUT zvolil v tajné volbě delegátem do Předsednictva a Sněmu Rady vysokých škol doc. 
Dr. Ing. Ivana Richtera.  
Počet osob s hlasovacím právem: 34 
Hlasování: 34-0-0 Usnesení bylo přijato.  

8. Projednání akreditace studijního programu ČVUT Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 
Z. Dvořáková – program zde léta běží ještě podle staré akreditace a je nutné, aby byla akreditace změněna podle nového 
zákona.  

Záměr týkající se vzdělávání učitelů byl rozdělen – vzdělávání učitelů odborného výcviku a praktického vyučování. 
Tedy bakalářské studium, které umožnuje, aby mistři na průmyslových školách získali pedagogické vzdělání. Dále 
učitelství odborných předmětů. Nyní se tedy projednává ta první část, která by měla zabezpečit lepší kvalifikaci lidí, 
kteří pracují jako „mistři“ a měli by mít základní pedagogické vzdělání. Jde o profesně orientovaný program. Druhá 
věc je profil absolventa. Je nyní jednoznačně orientován na učitele praktického vyučování a odborného výcviku. Zákon 
umožnuje, že kdokoli chce mít pedagogické minimum, obor může studovat. Ale cílem je tvorba kvalitních učitelů. 
Chtějí posílit spolupráci s fakultami. Novým garantem je doc. Vaněček. Dlouhodobě se zabývá didaktikou odborných 
předmětů. Nabrali jsme nové lidi a kvalifikační struktura je obdobná. 

J. Šrubař – jednání komise se účastnila i ředitelka s garantem programu. Závěr byl jednoznačný, všichni se vyslovili 
pro to, aby AS tento záměr akreditace projednal souhlasně. Ještě budou následovat další kroky a bude se tím zabývat 
RVH, než záměr půjde to VR. Hlasování proběhlo 8-0-1. G. Achtenová – doktor Šrubař mluvil o záměru, ale to co 
viděla ona před pondělní schůzkou, na ni působilo dojmem celého akreditačního spisu. Nicméně návrh podporuje. J. 
Šrubař – jde o terminologii, záměr je celý spis. Z. Dvořáková – je to tak, předkládáme záměr, ale se všemi dokumenty.  
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Usnesení 12-09: AS ČVUT souhlasně projednal akreditaci studijního programu ČVUT Učitelství praktického 
vyučování a odborného výcviku, který je uskutečňován na MÚVS.  
Počet osob s hlasovacím právem: 36 
Hlasování: 35-0-1 Usnesení bylo přijato.  

9. Vyjádření souhlasu se založením Elektromobilní platformy, z. s.  
P. Hrubeš – měl by to být tzv. zapsaný spolek, byli osloveni ze strany společnosti ČEZ, zda bychom se připojili. Je 
zájem, abychom byli zakládajícími členy. Jde o 5 subjektů, ČEZ, Škoda, E.ON, my a Sdružení automobilového 
průmyslu. Cílem spolku by měla být podpora rozvoje elektromobility a je snaha hledat platformu, která by byla 
dojednávací mezi jednotlivými klíčovými hráči, mohla by vystupovat vůči ministerstvům krajům a podobně. P. Ripka 
– komise dala otázky, které v projevu děkana byly zodpovězeny, doporučuje schválit. V. Vymětalová – nebyli 
usnášeníschopní, ale dostala i korespondenční vyjádření a vyšlo 4-0-1 pro. J. Kybic – kdo bude za ČVUT klíčovou 
osobou? P Hrubeš – zatím žádné jednání neproběhlo. V tuto chvíli jsou k dispozici pouze tyto dokumenty a ještě se 
nedomluvili, kdo by nás zastupoval.  

Usnesení 12-10: Akademický senát ČVUT v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách 
souhlasí se založením zapsaného spolku Elektromobilní platforma, z.s.  
Počet osob s hlasovacím právem: 35 
Hlasování: 35-0-0 Usnesení bylo přijato.  

10. Schválení delegáta za FD do Sněmu Rady vysokých škol  
J. Janoušek – FD byla poslední z fakult, ze které AS nominoval svého zástupce do RVŠ AS ČVUT nominované 
delegáty musí delegovat veřejným hlasováním.  

Usnesení 12-11: AS ČVUT deleguje do Sněmu RVŠ JUDr. Milenu Mackovou za FD.  
Počet osob s hlasovacím právem: 31 
Hlasování: 31-0-0 Usnesení bylo přijato.  

11. Schválení Jednacího řádu Vědecké rady FD  
P. Hrubeš – dokument je upraven ve dvou bodech. Článek 3, 4. bod, možnost sejít se distančně a navazuje článek 10, 
kde je umožněna tajná volba v průběhu takového jednání. Postupovali dle zkušeností a podle ostatních fakult. V. 
Vymětalová – komise se materiálem zabývala, zjistili drobné formální nedostatky, ty byly vypořádány. Doporučují ke 
schválení.  

Usnesení 12-12: AS ČVUT schválil Jednací řád Vědecké rady FD.  
Počet osob s hlasovacím právem: 35 
Hlasování: 35-0-0 Usnesení bylo přijato.  

12. Schválení 4. změny Jednacího řádu AS FD  
T. Doktor – jménem předsedkyně AS FD předkládá změny jednacího řádu. Spočívají ve změně na třech místech. 
Formalizují postup vyhlašování řádných zasedání, odstraňují nelogičnost v postupu, pokud dojde k odvolání děkana, 
mění se lhůta k vyhlášení nových voleb. Třetí věc je umožnění tajného hlasování distančním způsobem. V. Vymětalová 
– komise doporučuje ke schválení. 

Usnesení 12-13: AS ČVUT schvaluje 4. změny Jednacího řádu AS FD.  
Počet osob s hlasovacím právem: 34 
Hlasování: 34-0-0 Usnesení bylo přijato.  

13. Schválení III. změn Jednacího řádu Vědecké rady ČVUT  
V. Vymětalová – jedná se o zavedení distanční možnosti hlasování. Určeno pro Vědeckou radu a je to jí doporučené a 
odsouhlasené. Legislativní komise neměla připomínky a doporučuje schválit.  
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Usnesení 12-14: AS ČVUT schvaluje III. změny Jednacího řádu Vědecké rady ČVUT.  
Počet osob s hlasovacím právem: 35 
Hlasování: 35-0-0 Usnesení bylo přijato.  

14. Termíny zasedání AS ČVUT v prvním pololetí roku 2021  
J. Janoušek – jako obvykle navrhujeme termíny dalších zasedání vždy v poslední středě v měsíci.  

Usnesení 12-15: AS ČVUT vyhlašuje termíny dalšíchzasedánína27. 1., 24. 2., 31. 3., 28. 4., 26. 5. a 30. 6. 2021.  
Počet osob s hlasovacím právem: 35 
Hlasování:35-0-0 Usnesení bylo přijato.  

15. Různé 
J. Janoušek – poděkoval všem za účast a za práci v roce 2020, popřál všem krásné Vánoce a ukončil zasedání.  

 

 

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

Michaela Urbanovská 

 

Korektura:  

Radek Zeman  

předseda AS ČVUT 

 

 

 

 


