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Zápis z 19. zasedání Akademického senátu ČVUT  
konaného dne 9. 6. 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); Bc. Kulička Lukáš (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); Mgr. Heřmanová Jitka (FD); 
Ing. Doktor Tomáš (FD); Ing. Nouzovský Luboš, Ph.D. (FD); Ing. Neuhäuserová Michaela (FD); Ing. Richter Petr 
(FD); 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. Wagner Marek (FA); Ing. Čuprová Yulia, Ph.D. (FBMI); 

Neomluveni:  

Hosté: doc. RNDr. Petráček Vojtěch, CSc. (RČVUT); Ing. Boháček Jiří (RČVUT); Ing. Radek Holý, Ph.D. (RČVUT); 
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. (FD); Mgr. Velek Ondřej, Ph.D. (CIIRC); 
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1. Schválení programu 18. zasedání AS ČVUT 
J. Janoušek – návrh programu se nezměnil a zároveň je jasné, že u bodů 4 a 5 jednání v komisích začala a neskončila. 
Někde jsou v polovině a pokračují, takže pokud si správně pamatuje, byla domluva, že senát o těchto dokumentech 
nebude hlasovat, ale alespoň na zasedání proběhne diskuse.  

Usnesení 19-01: AS ČVUT schvaluje program 19. zasedání AS ČVUT.   
Počet osob s hlasovacím právem: 33 
Hlasování: 33-0-0 Usnesení bylo přijato.  

2. Informace rektora  
Rektor – byl zveřejněn QS ranking, kde jsme na 403. pozici a od roku 2018 je to posun o 120 pozic nahoru. Je úžasné, 
co jsme dokázali za tu dobu. Gratuluje všem. Další pozitivní věc se týká institucionální akreditace. Bylo jednání RVH, 
které dokončilo formální diskusi nad dokumenty. Příští úterý před VR se formálně RVH sejde, aby se vyjádřila, a 
očekává se pozitivní vyjádření, VR už je má předložené a měla by je schválit. Tím by měl být završen proces 
schvalování akreditace. Další novinka se týká post doc programu. Máme 70 navržených mentorů. Jsou u nich na výběr 
různá témata a dále se bude pracovat s vypsáním témat podle harmonogramu postupu programu. Dále, byla ČKR, 
novým předsedou bude Martin Bareš z Masarykovy univerzity a Petr Sklenička končí. Velkým tématem byl odpor proti 
návrhu A. Šilerové, která navrhovala snižování vědecko-výzkumného rozpočtu. ČKR, RVŠ, Akademie věd a další 
vyjádřily proti tomu velký protest. Dále informoval o počátečních fází přípravy kompetencí pro budoucí Centrum 
kompetence z Gigafactory na lithiové baterie, které chce konsorcium ČEZu a Škodovky udělat u nás. V rámci toho 
VŠCHT, UJEB a my chceme ukázat, co univerzity dokážou dát dohromady, abychom mohli tento systém podporovat 
akademicky. Jsou poučeni a na všech jednáních je dáváno najevo, že stát musí takovou věc z rozpočtu dát hned, než se 
začne něco řešit.  

I. Richter – jestli IA také dostane AS pro přehled, i když se nebude formálně schvalovat. Aby byla AS v obraze a mohla 
přispět k jejímu vylepšení. Rektor – je to hodně dlouho debatováno všemi směry a dokumenty dá k dispozici. Text je 
velmi dobře korigován a zpracováván RVH. Výsledné dílo bude představeno, má kolem 1000 stran. J. Janoušek – 
potvrdil, že zprávy za 8 oblastí jsou velice podrobné a jejich vytváření trvalo velkou dobu. Koleček připomínek bylo 
opravdu mnoho. R. Holý – je připraveno 9 oblastí vzdělávání. Tam, kde se oblast dotýká více fakult, byly jmenováni 
zástupci jednotlivých součástí, a práce probíhala intenzivně několik měsíců. V úterý byla poslední připomínka 
upřesnění v jedné oblasti a texty jsou finalizovány. Současně se připravovala část A – institucionálního prostředí. 
Jednotliví členové RVH ji připomínkovali a komentovali a za týden se udělají poslední typografické úpravy s tím, že 
pak by to měla dostat VR.  

Rektor – další důležitý bod na RVH bylo dokončení ze strany RVH k dodatku ke zprávě o hodnocení. Bude se 
postupovat dalším kolečkem – vedením, grémiem a pak se to předloží AS k dalšímu zpracování až po prázdninách. 
V červnu bude přeloženo senátu. J. Janoušek – pochopil to tak, že dodatek ke zprávě bude AS moct schválit na příštím 
zasedání.  

3. Schválení Výroční zprávy o hospodaření za rok 2020 
Rektor – po diskusích a interakci v hospodářské komisi doplnili zprávu o různé přehledy. Jsou doplněny i závazky, 
týkající se FS. Kvestor – změnil strukturu zprávy, před obsah zařadil odstavec, ve kterém se píše, jak máme zprávu 
zpracovat, tedy co přišlo z ministerstva. Pak popsal, s jakým hospodářským výsledkem skončil rok 2020, a změnil 
strukturu závěru, kde uvedl, které kontroly na univerzitě proběhly. Bylo jich veliké množství, i 2x kontrola NKÚ. Pak 
udělal spektrum grafů podle jednotlivých kapitol. P. Ripka – hospodářská komise děkuje, že byly do zprávy doplněny 
trendy. Jsou tam zajímavé a příznivé informace a hlasovalo se jednomyslně pro schválení. Rektor – v průběhu diskusí 
k této zprávě objevili diskrepanci v tom, jaká byla odeslána verze zprávy loňské. Poslala se ve formě, která odpovídá 
senátnímu usnesení. Máme tam tedy zprávu, která z roku 2019 odpovídá schválené verzi. J. Janoušek – řešilo se na 
předsednictvu minulý týden a AS se tímto už nebude zabývat.  
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Usnesení 19-02: Akademický senát ČVUT schválil předloženou Výroční zprávu o hospodaření za rok 2020.   
Počet osob s hlasovacím právem: 36 
Hlasování: 36-0-0 Usnesení bylo přijato.  

4. Schválení Rozpočtu ČVUT pro rok 2021 
J. Janoušek – spojil body 4 a 5 do jednoho. Jde o body, které byly předloženy už na minulém zasedání. Kvůli nim se 
vyhlásilo toto mimořádné zasedání. Diskuse nejsou dokončeny a jednou ze vstupních informací by měl být výsledek 
jednání AS FS, které bude 23. 6. Abychom si byli jisti, že v AS budeme mít dostatek času vše probrat, tak se bude 
hlasovat o posunutí zasedání z 23. 6. zpět na 30.6. Zasedala schůzka KIS, která probírala informace týkající se rozpočtu 
VIC a jsou tedy i další informace. Rektor – v hospodářské komisi jsou tak v půlce a čekají na důležitý vstup, který by 
měl vyvstat ze senátu FS. Děkuje za to, že bude zasedání 30. 6., takže bude čas vše prodiskutovat. Pracovali detailně 
s detailními postupy a pochopením toho, co které rozpočty obsahují. P. Ripka – jsou ve větší shodě, než 50 %. 
Informace dostali všichni emailem a v této fázi komise nenavrhuje AS žádné usnesení. J. Kybic – posílal záznam 
z komise KIS. J. Janoušek – potvrdil, že zápis ze schůzky komise přišel emailem a informace z komise budou na 
příštím zasedání.  

6. Různé 
J. Janoušek – v rámci tohoto bodu provede hlasování o změně termínu červnového zasedání. Na zasedání by měl být 
schvalován i generel a dodatek zprávy o vnitřním hodnocení. Takže jsou plánovány důležité dokumenty ke schválení. 
D. Matějovská – požádala všechny senátory, kteří nemohou 30. 6., aby dali dopředu vědět. Předpokládá, že 4, kteří se 
zdrželi, mají nějaký problém, takže potřebuje vědět, kolik senátorů bude přítomno online. L. Kulička – plánuje se tedy 
zasedání nekontaktně? J. Janoušek – dobrá otázka, souvisí s uvolňováním opatření. Některé orgány a schůze se dějí 
kontaktně, například schůzky vedení. Rozmyslí, jak by toto zasedání bylo uskutečněno. Rektor – pokud by se to 
někomu nehodilo, asi by bylo jednodušší uskutečnit online. J. Janoušek – schůzka vedení znamená 10 až 11 osob, 
v našem případě je to 45 osob + hosté, takže typický počet je 60–70. Tudíž se pak zvyšuje pravděpodobnost přenosu 
nákazy a v diskusi předsednictva se budou uvažovat všechny pohledy.  

J. Šebák – zanedlouho ho čekají státnice a dnes je to nejspíš jeho poslední zasedání. Bylo mu ctí a potěšením být členem 
AS, a poděkoval všem za spolupráci a popřál vše dobré v další činnosti. J. Janoušek – AS děkuje za jeho práci. Ví, že 
byl senátorem, který byl aktivní a zároveň vystupoval na základě hlubších znalostí, které také načerpal v minulé funkce 
prezidenta Studentské Unie ČVUT a člena AS. Myslí si, že za všechny si může dovolit popřát mu, aby výsledek státní 
zkoušky byl co nejlepší. Pokud nebude pokračovat na doktorské studium, tak přeje, aby si zachoval k ČVUT maximální 
přízeň a spolupráci. J. Šebák – zachová ve smyslu absolventského slibu.  

J. Janoušek – ukončil zasedání.  

Usnesení 19-03: AS ČVUT mění termín zasedání 23. 6. 2021 na 30. 6. 2021. 
Počet osob s hlasovacím právem: 36 
Hlasování: 32-0-4 Usnesení bylo přijato.  
 

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

Michaela Urbanovská 

 

Korektura:  

Radek Zeman 

předseda AS ČVUT 

 

 

 

 


