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Zápis z 18. zasedání Akademického senátu ČVUT  
konaného dne 26. 5. 2021 

Přítomni: prof. Ing. Wald František, CSc. (FSv); prof. Ing. Tywoniak, CSc. (FSv); doc. Ing. Jettmar Josef, CSc. (FSv); 
Ondřej Váňa (FSv); Ing. Holan Jakub (FSv); doc. Ing. Bauma Václav, CSc. (FS); prof. Ing. Hrdlička Jan, Ph.D. (FS); 
Ing. Vítek Karel, CSc. (FS); Bc. Svoboda Jiří (FS); Bc. Valášek Adolf (FS); RNDr. Bláhová Ilona Ali, Ph.D. (FEL); 
prof. Dr. Ing. Kybic Jan (FEL); prof. Ing. Ripka Pavel, CSc. (FEL); Bc. Sláma Jakub (FEL); Bc. Fridrichová Petra 
(FEL); doc. Dr. Ing. Richter Ivan (FJFI); Ing. Ambrož Petr, Ph.D. (FJFI); doc. Mgr. Bielčík Jaroslav, Ph.D. (FJFI); Ing. 
Farník Michal (FJFI); Ing. arch. Matějovská Dana, Ph.D. (FA); RNDr. Šrubař Jiří, Ph.D. (FA); Ing. arch. Hlaváček 
Dalibor, Ph.D. (FA); doc. Ing. arch. Schulzová Kristýna (FA); Bc. Wagner Marek (FA); Mgr. Heřmanová Jitka (FD); 
Ing. Doktor Tomáš (FD); Ing. Nouzovský Luboš, Ph.D. (FD); Ing. Neuhäuserová Michaela (FD); Ing. Richter Petr 
(FD); Ing. Čuprová Yulia, Ph.D. (FBMI); Ing. Kašpar Jan (FBMI); Mgr. Vymětalová Veronika, Ph.D. (FBMI); 
Protivová Hana (FBMI); Ing. Pokorný Tomáš (FBMI); doc. Ing. Janoušek Jan, Ph.D. (FIT); PhDr. Ing. Evan Tomáš, 
Ph.D. (FIT); Ing. Bařinka Lukáš (FIT); Ing. Jeřábek Stanislav (FIT); Ing. Řezníček Jan (FIT); 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: Bc. Kulička Lukáš (FJFI); 

Hosté: doc. RNDr. Petráček Vojtěch, CSc. (RČVUT); Ing. Boháček Jiří (RČVUT); prof. Ing. Škvor Zbyněk, CSc. 
(RČVUT); doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová (RČVUT); Ing. Veronika Kramaříková, MBA (RČVUT); Ing. Radek 
Holý, Ph.D. (RČVUT); prof. Ing. Kohoutková Alena, CSc., FEng (RČVUT); prof. PhDr. Dvořáková Vladimíra, CSc. 
(MÚVS); doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. (FD); prof. Ing. Máca Jiří, CSc. (FSv); prof. Ing. Valášek Michael, DrSc. (FS); 
doc. RNDr. Ing. Jiřina Marcel, Ph.D. (FIT);   
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1. Schválení programu 18. zasedání AS ČVUT 
J. Janoušek – přivítal přítomné na zasedání. Na programu jsou dnes důležité body rozpočtu a výročních zpráv. Jednání 
bylo mnoho a probíhala až do poslední chvíle. Ještě 20 minut před senátem se vyřizovala emailová komunikace. P. 
Ripka – navrhuje zařadit bod o výroční zprávě za bod, který se týká volby rektora. K bodu o výroční zprávě existuje 
usnesení komise. Navrhuje bod 7 dát místo bodu 4. J. Janoušek – je to důsledek toho, že k bodům byly intenzivní 
diskuse na komisích a projednání bodu 7 bude bez problému, zatímco body další možná budou vyžadovat více diskuze. 
Souhlasí s tímto návrhem.  

Usnesení 18-01: AS ČVUT schvaluje program 18. zasedání AS ČVUT s přesunem bodu „7. Schválení Výroční 
zprávy o činnosti 2020" před bod „4. Schválení Výroční zprávy o hospodaření za rok 2020“.   
Počet osob s hlasovacím právem: 39  
Hlasování: 39-0-0 Usnesení bylo přijato.  

2. Informace rektora  
Rektor – máme konečně celou sumu DKRVO pro letošek, která bude činit 881 milionů 716 tisíc. Je to tím, že mezi 
univerzitami byla řada horších a peníze od nich se přelily směrem k těm lepším výzkumným univerzitám. Jde o nárůst 
39 milionů oproti loňsku, které budeme rozdělovat podle metodiky. Dále k postupu institucionální akreditace, která se 
zpracovává v RVH. 8. 6. RVH dojde k tomu, že se vyjádří pozitivně ke všem oblastem, které jsou připraveny a 
dokumenty budou předány do VR, která bude 15. 6., a pak bude následovat podání institucionální akreditace. Další věc, 
kterou RVH připravuje a bude v červnu předložena, jak jsme se dohodli, je dodatek ke zprávě o hodnocení. Běží update 
textu, dat a všeho Dále – po letech čekání, až některý z našich spinoffů bude vytvářet dividendy, se to konečně podařilo. 
Idea z FELu vygenerovala dividendy, z toho 200k, které přináleží univerzitě. Řešili, jak použít tyto finance a vymysleli, 
že založí stipendium ČVUT pro bakalářské a magisterské studenty kteří mají ve své péči dítě nebo jsou ve složité situaci. 
Prozatím je to fond asi 180k po zdanění. 

J. Janoušek – jaký je odhad reálného termínu, kdy první fakulty budou moct podat žádost o akreditaci studijního 
programu do naší institucionální akreditace? Rektor – někdy kolem 3 měsíců bývá střední doba, když je akreditací 
více. Realistický je začátek příštího roku. J. Tywoniak – dotaz, jestli máme očekávat úpravu příkazu rektora ohledně 
covidových záležitostí. Rektor – před chvilkou ji podepsal. Poté co Mgr. Kos implementoval dokument ke změnovým 
opatřením. Jde hlavně o to, že po 22. dnu po očkování není třeba se testovat. Do několik dnů se dá očekávat další verze, 
protože nový ministr to určitě změní. J. Kybic – platí speciální opatření, týkající se výuky a zkoušení. Chtěl požádat, 
jestli by bylo možné konání státních zkoušet a doktorských zkoušek možné zachovat ještě nějakou dobu jako distanční. 
V doktorském studiu si můžou pozvat oponenta, odkud chtějí, a zvyšuje to kvalitu. Rektor – tyto možnosti mají nějakou 
dobu platnost a zatím ještě nevyprší. Zatím se distanční možnosti neořezávají. Víme, že je to užitečné v některých 
situacích a není cílem, abychom to všechno vypínali. G. Achtenová – rozhodnutí ministerstva platí do 30. 9., takže celé 
zkouškové včetně státnic se může jet stejným způsobem. J. Janoušek – mnoho studentů je teď mimo Prahu, takže ví, 
že v předmětech plánují oba typy zkoušek.  

 

3. Vyhlášení volby kandidáta na rektora ČVUT v Praze 
J. Janoušek – tradiční bod, který s příchodem konce funkčního období rektora senát schvaluje. Týká se termínů a 
harmonogramu jednotlivých kroků. Usnesení se k tomuto bodu přijímají dvě. První jmenuje komisi a druhé tuto komisi 
pověří organizací voleb podle harmonogramu, který je schválen, po schválení druhého usnesení se volební komise ujímá 
své role. Do komise máme nyní pouze 3 návrhy na členy volební komise, P. Ambrož, P. Richter, J. Sláma. Členů má 
být minimálně 5 a poměr zaměstnanci x studenti má být zhruba poměr zastoupení v AS. Pokud bychom tento princip 
chtěli dodržet, je potřeba dnes ještě do komise nominovat další 2 zaměstnance. D. Matějovská – souhlasí s nominací 
do komise. V. Hlaváč – byl členem komise posledně s prof. Nožičkou a moc se neosvědčili, ale I. Richter je velmi 
moudrý a chtěl by ho navrhnout. M. Farník – pokud je problém s akademickými pracovníky, myslí, že se určitě najde 
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ještě několik studentů. L. Vykydal – nebyl by problém, aby byl součástí volební komise. T. Evan – v případě nutnosti 
by také v komisi mohl být. J. Janoušek – kdo bude předseda, možná P. Ambrož? P. Ambrož – souhlasil.  

J. Janoušek - druhé usnesení je z návrhu textu, který byl dost přepracován. Konala se k němu také diskuse a s P. 
Richterem a uvnitř předsednictva dále diskutovali. To vše shrnul a prošel výsledný harmonogram. Poslední volba se 
také konala na říjnovém zasedání. P. Ambrož – u představení kandidátů se počítá s mimořádným zasedáním? J. 
Janoušek – konalo se to vždycky ve velkém sále Masarykovy koleje. Není to zasedání AS, ale AS představení  
organizuje, je tam moderátor, kterým bývá předseda AS. Mohou přijít libovolní členové AO, zaměstnanci, a je to něco 
jako diskusní pořad v televizi. Rektor – jakým způsobem jsou definovány předkládané dokumenty? J. Janoušek - 
pokud schválíme usnesení, tak volební komise organizuje další průběh, vypíše, zveřejní oznámení voleb a v textu jsou 
zadání pro uchazeče.  

Usnesení 18-02: AS ČVUT schválil volební komisi pro volbu osoby navržené na rektora ČVUT v Praze ve složení: 
Ing. Petr Ambrož, Ph.D. (předseda), Ing. Dana Matějovská, Ph.D., Mgr. Libor Vykydal, Ing. Petr Richter, Bc. 
Jakub Sláma. 
Počet osob s hlasovacím právem: 41 
Hlasování: 38-0-3 Usneseni bylo přijato.  
 

Usnesení 18-03: Akademický senát ČVUT vyhlásil volbu osoby navržené na rektora ČVUT v Praze pro volební 
období 1. 2. 2022 až 31. 1. 2026 a pověřil volební komisi organizací volby podle následujícího harmonogramu: • 
Uzávěrka příjmu obálek s materiály uchazečů 30. 9. 2021 v 12:00, • otevírání obálek, kontrola podkladů uchazečů 
dne 30. 9. 2021 v 14:00,• představení uchazečů před členy AS ČVUT dne 13. 10. 2021, • představení uchazečů 
před členy akademické obce a zaměstnanci ČVUT dne 20. 10. 2021, • volba osoby navržené na funkci rektora 
ČVUT v Praze dne 27. 10. 2021,vpřípadě neúspěšné první volby: • Uzávěrka příjmu obálek s materiály uchazečů 
4. 11. 2021 v 12:00, • otevírání obálek, kontrola podkladů uchazečů dne 4. 11. 2021 v 14:00, • představení 
uchazečů před členy AS ČVUT dne 10. 11. 2021, • představení uchazečů před členy akademické obce a 
zaměstnanci ČVUT dne 11. 11. 2021, • volba osoby navržené na funkci rektora ČVUT v Praze dne 24. 11. 2021. 
Počet osob s hlasovacím právem: 40 
Hlasování: 40-0-0 Usnesení bylo přijato.  
 

4. Schválení Výroční zprávy o činnosti 2020  
Rektor – na výroční zprávě, která byla projednána na všech kolegiích, bylo vše vypořádáno. V. Kramaříková měla na 
tvorbě velký podíl. V. Kramaříková – výroční zprávu předkládají jako každý rok s tím, že byla zpracována na formátu 
minulého roku. Dále představila jednotlivé nové kapitoly. V. Hlaváč – komise KRK se VZ zabývala v průběhu přípravy 
několikrát. Pochválil spolupráci s prorektorkou Kramaříkovou. Dnes se dopoledne sešel KRK a všichni doporučili 
zprávu schválit.  

Usnesení 18-04: Akademický senát ČVUT schválil Výroční zprávu o činnosti 2020.  
Počet osob s hlasovacím právem: 40 
Hlasování: 40-0-0 Usnesení bylo přijato.  

5. Schválení Výroční zprávy o hospodaření za rok 2020  
J. Janoušek – ke všem 3 následujícím bodům jednala komise senátu. Diskuse k těmto bodům končila před chvílí. 
Rektor psal, že možná nebude chtít, aby senát o některých bodech hlasoval. Bude možné začít jednat a dohlasovat 
později. Dále rektorovi deklaroval písemně maximální možnou operativnost AS, která se týká případných termínů. Věří, 
že AS dokáže být usnášeníschopný libovolnou středu. Rektor – do poslední chvíle do ní VZ proudily informace a 
formulace. Je zjevné, že v okamžiku, kdy zasedá AS a hodinu před tím se sejdou ostrá data, musí se postupovat jinak, 
než že bychom to teď schválili. Chtěl požádat o zasedání, kde se bude schvalovat celá zpráva a jednotlivé body se 
mohou dnes diskutovat. Uvedou se úvodní informace a pokračovat se pak bude v komisích, aby se vyjasnily věci 
v detailech. Aby nám auditoři dali finální znění auditního výroku, které se stává přílohou, musí být schválená obsahová 
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část. To celé se dostane k AS, jakmile se tohle kolečko provede. Kvestor – doplnil tabulku 3.3.1, která obsahuje mzdy 
a počty pracovníků, ale teprve 15 minut před AS. Střednědobý výhled čekal na materiál od jedné součásti, a týden bude 
vše kontrolovat a udělá další přílohu. Rektor – snažíme se optimalizovat řešení tohoto problému, ale přináší hodně 
starostí s tím, jak se scházejí data. U všech třech dokumentů projednávání odložíme, a ještě půjde na kontroling, aby 
viděl přesně, co se kam do těch tabulek dává a jak to celé vzniká. Žádá tedy, abychom se mohli k těmto bodům vrátit 
příští nebo další týden.  

J. Janoušek – teď jednáme o výroční zprávě o hospodaření a dostaneme se k rozpočtu a výhledu. Požádal rektora, aby 
si rozmyslel, na kdy chce mimořádné zasedání. P. Ripka – hospodářská komise se snažila absorbovat materiály, bylo 
toho hodně, sešli se 3. a nějak vše iteruje. Zpráva ČZU, kterou kvestor udělal, se jim hrozně líbila, jsou tam srovnání a 
analytický text. Každopádně ministerstvo nejvíc zajímá excelová tabulka, ze které je generována výroční zpráva. Dává 
k úvaze, jestli vše neudělat jako UK, aby byl přílohou excel s tabulkami. Rektor – kvůli tomu, že jde o časově 
limitovaný dokument, asi tak pěkný nebude ani letos. Ale trendy tam zapracovány budou. J. Janoušek – lze očekávat 
novou diskusi v hospodářské komisi nad poslední verzí zprávy a případně další vývoj.  

Usnesení 18-05: Akademický senát ČVUT schválil Výroční zprávu o činnosti 2020.  
Počet osob s hlasovacím právem: 40 
Hlasování: 31-1-8 Usnesení bylo přijato.  
 

6. Schválení Rozpočtu ČVUT pro rok 2021  
Rektor – rozpočet několikrát řešili s hospodářskou komisí, je projednán s vedením a kolegiem, takže je všechno 
připraveno. V diskusích, které byly v komisi, se narazilo na část, která vyřešená není, a to je rozpočet VICu. Ten byl 
také diskutován ještě včera na komisi KIS. Chtěl by se k tomu vrátit v následujících dnech, až to bude doplněno. P. 
Ripka – část už hotová je. Hospodářská komise je připravena dále usilovně pracovat v neutuchajícím tempu. J. Kybic 
– poděkoval rektorovi, rozhodnutí diskusi odložit je správné. Musíme vědět, na co budou peníze použity a jaké důsledky 
to bude mít. Věří, že se to podaří dát do souladu. Rektor – ředitel VICu neabsorboval do odhadů provoz budovy, tam 
ušetří asi 1.5 milionu, což se musí také prodiskutovat.  

J. Šebák – komise pro SÚZ včera s hospodářskou komisí jednala o návrhu rozpočtu SÚZ. Jednalo se podrobně a 
v prvotním návrhu bylo několik číselných nesrovnalostí, což se dnes ještě vyřešilo. Mají celkem optimistický výhled, 
že budou hospodařit s mírným ziskem nebo černou nulou. Upozornil AS na jednotlivé hospodářské odhady odborů, 
stravovací služby mají odhad ztráty 40 milionů a musí se na to pohlížet i tak, že jistá část této ztráty bude dotována 
z dotací covidu. Pokud by tento optimistický vývoj byl naplněn, ke konci roku by měli hospodařit s nějakým ziskem. 
P. Ripka – také je to pro něj příjemné překvapení, že SÚZ má šanci hospodařit beze ztráty i když jsou tam stále odvody 
na mimonormativ. Studentští členové komise rozpitvali rozpočet a měli vše nastudováno, což mu připomnělo mu, když 
za první republiky byly koleje vlastněny studentskými svazy. Dohlížejí na to skvěle. Rektor – pokud jde o odvod SÚZ 
a jestli ho zrušit, děkani usoudili, že strukturně by měl zůstat, ale nebude vyžadován. J. Janoušek – pochopil, že to 
fakulty zaplatí, takže výsledek bude de facto stejný. Rektor – ano. J. Šebák – ohledně investiční akce EPC, nárokové 
dotace z fondu životního prostředí, která ještě nebyla vyplacena. Dotaz, jak to s ní vypadá. Kvestor – proplaceno to 
není a předpokládá se, že by mělo být do výše 58 milionů korun vyplaceno do konce června. Rektor – ředitel Vodička, 
který vyšel z výběrového řízení, odvádí pěknou práci a jde o dobrou volbu. Doufá, že spolupráce se studenty probíhá 
dobře.  

7. Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu ČVUT pro roky 2022 a 2023  
Rektor – Masarykův ústav dodal data až dnes, měli tam také technickou chybu v překlopení dat, která se brala z FS, 
takže situace je, že je potřeba pracovat se stabilizovaným dokumentem, který je takový až ode dneška. Kolem tohoto 
dokumentu se diskutuje angažmá Fakulty strojní v oblasti leteckého průmyslu, protože tam byly jisté pohyby a aktivita 
premiéra. Měli bychom si říct, že projekt, který zahrnuje letecké zkušebny a celý systém, je projektem FS a ta za něj 
odpovídá. Vítá snahu vlády dostát svému závazku dofinancovat projekt rozvoje tohoto výzkumu u nás. Tato snaha je 
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stvrzena premiérem i záznamem z jednání s ministryní financí. Stát uvolňuje prostředky, které budou proplácet to, co 
FS stát dluží a co je třeba k dofinancování běhu. Zároveň vytváří prostředky v národním plánu obnovy. Dofinancování 
by mělo proběhnout koncem roku. Kdyby k němu nedošlo, fakulta je připravena přistoupit k tomu, že by tento závazek 
státu vyžadovala právními prostředky.  

K. Vítek – rektor UK říkal v televizi, že budou rektoři apelovat na ministerstvo kvůli navýšení mezd na VŠ. Podíval se 
do střednědobého výhledu několika fakult, které plánují, že mezi roky 22-23 dojde k poklesu mzdových prostředků, 
někdo tam má stagnaci a jenom jedna fakulta měla navýšení asi o 2.5 %. Když si ministerský úředník prohlédne tento 
výhled, nebude, vědět na co peníze potřebujeme, protože plánujeme pokles. Rektor – pracujeme s materiály z fakult, 
jsou schváleny senáty a kolegové na fakultách vědí, co dělají. Kvestor – musíme si uvědomit, že v roce 2021 končí 
financování operačního programu VVV a začíná nový, který má začít financování až v roce 2023, takže pokles na 
fakultách musí zákonitě být. Rektor – je zajímavé, jak s tím pracují ve smyslu rezerv. Velké projekty nastoupí až 
koncem roku 22. Tajemníci vědí, co dělají, protože jsou to zkušení ekonomové a vidí vývoj financí na fakultách a jistě 
to obhájili. K. Vítek – nekoresponduje to s tím, co rektor UK říkal v televizi. Rektor – rektora Zimu neslyšel, ale pokud 
jde o nás, tak data má a má je i AS. Docela rosteme a nárůsty rozpočtu v příštím roce by měly být víc než 4 %. Mělo 
by to pořád stoupat a není důvod k tomu obávat se, že nebudou peníze pro lidi.  

8. Různé  
J. Janoušek – jako první by se měl domluvit termín dalšího zasedání. Řádné zasedání je plánováno na 23. 6., což je za 
4 týdny, takže 3 středy jsou k dispozici. Rektor – správní rada, která má fixovaný termín, jedná 18. 6. odpoledne v 
14:00. Optimální by bylo 9.6. Sice se musíme dohodnout s radou, aby zpracovali materiál, ale je to jednoduchá operace. 
Daleko důležitější je, abychom si v klidu prodiskutovali naše záležitosti a měli i více času na doplnění. J. Kybic – je 
kolize s vědeckou radou FEL. Rektor – minule se řešilo, že vedení dodá data týkající se manuálu administrativní 
podpory. Poslal J. Janouškovi link na část, která se sebrala na mimonormativu a postupně dostává data z děkanátů a 
bude vytvořen celkový dokument. V. Vymětalová – dotaz na V. Kramaříkovou. Zpráva je velice pěkná, jestli ale bude 
k dispozici v tištěné podobě v anglické verzi. V. Kramaříková – bude v tištěné verzi, náklad bude jako minulý rok 
kolem 130 kusů. Anglická verze bude určitě také a počítají i s tím, že by ji vytiskli a věří, že bude letos mnohem dříve 
přeložená, protože se využije strojového předkladu, který už mají k dispozici  

V. Hlaváč – report z komise KRK. Poslal všem členům AS zápis z jednání. Výroční zprávu vyřešili a schválili. 
Prorektorka požádal KRK o projednání 5 IP projektů, což udělali. P. Ripka udělal tabulku jednotlivých projektů, kde 
jsou ve sloupci jedna čísla a komise řešila projekty 1-5, které má v gesci V. Kramaříková. Celkově se dohled nad 
projekty realizuje. Pro každý projekt je nebo bude člověk, který se na něj za senát nebo komisi bude dívat. Pokud by se 
někdo chtěl takovým člověkem stát, ať mu dají vědět a bude to vzato v úvahu. Hledá se člen do řídící komise všech IP 
projektů, má za úkol ho najít. Pokud se nikdo nepřihlásí, tak to bude dělat sám. Podobně se hledá partner pro projekt IP 
2, rovněž i pro ranking ČVUT, kde P. Ripka pomůže, ale nebude se tomu věnovat. Poslední věc, co chce zmínit je 
generel, byl zveřejněn kancléřkou na sharepointu. Bude se projednávat na dalším zasedání AS za 4 týdny. Za AS se 
generelem hlavně zabývá J. Tywoniak, který vytvořil dokument s připomínkami. O tom bude KRK jednat, takže prosí, 
aby se na dokument všichni podívali. Vezme hlas architekta z KRKu, což je D. Hlaváček, který chválí dokument J 
Tywoniaka, a doporučuje zaujmout společné stanovisko. První je hledání kvalitních řešení, tam J. Tywoniak doporučuje 
využití vnitřních sil. D. Hlaváček dále zdůrazňuje, že je důležité, aby se vyhlašovaly architektonické soutěže. My se 
toho někdy bojíme kvůli času, ale má zkušenost s tím, že i soutěž se dá rychle vyhlásit a rychle uzavřít. KRK se ke 
generelu sejde 1. 6.. kdo má chuť se účastnit, je zván. J. Janoušek – generel se projednává ve 4 týdenním projednávacím 
vzorci, takže předpokládá, že bude možné dávat pozměňovací návrhy, které se pak ještě mohou zapracovat. F. Wald – 
chtěl by se přihlásit pro ranking. V. Hlaváč – poděkoval, F. Wald tedy bude za AS řešit ranking.  

M. Jiřina – kancléřka vložila do podkladů návrh generelu, ale má pocit, že v něm nejsou zohledněny připomínky, ke 
kterým byli vyzváni. Jaký dokument to je a jak bude postupováno se zapracováním připomínek? J. Janoušek – první 
návrh je ten, o kterém se jedná, k němuž se dále přidávají pozměňovací návrhy. V. Kramaříková – materiál a 
vypořádací tabulka, kterou využili pro připomínky, je vložena na sharepointu odboru, kde je složka generel po 
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vypořádání připomínek. Bylo uplatněno necelých 200 připomínek s tím, že byly 3 druhy – věcné chyby, dislokační a 
strategické. Do předkládací zprávy chtějí dát i informaci o tom, co bude obsahovat generel+ a přehled aktivit, kterým 
bychom se měli věnovat. M. Jiřina – bude předložen po zapracování připomínek? V. Kramaříková – to co je 
předloženo, je s vypořádanými připomínkami. J. Janoušek – generel je významný dokument, a to je důvod proč 
v jednání AS máme 4 týdny, abychom měli možnost dále všechno probrat. T. Evan – pokud má doporučení, tak bude 
rád, když se bude moct se se vším seznámit. V. Hlaváč – první schůzka je zítra v 12:00.  

P. Ripka – ještě k IP projektům. V tabulce jsou jména komisí, kterým ten který projekt byl přikázán. Chtěl poprosit 
předsedy, aby vždy napsali konkrétního zpravodaje. Pokud je tam jenom komise, zpravodajem je předseda. J. Janoušek 
– prorektorka zmiňovala statistiku připomínek. V. Kramaříková – bylo jich asi 190, poměr je větší část věcných 
připomínek, dále část na dislokační a zbytek jsou strategické a systémové připomínky. J. Šebák – dotaz na rektora, 
jestli se pokročilo v naplnění disciplinární komise ČVUT. Rektor – v tuto chvíli nemá konkrétní informace.  

J. Janoušek – poděkoval všem za účast a ukončil zasedání. Popřál všem úspěšné zkouškové období a bude se těšit na 
dalším zasedání, které je 9. 6. 

 

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

Michaela Urbanovská 
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