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Zápis z 20. zasedání Akademického senátu ČVUT  
konaného dne 30. 6. 2021 
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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); 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. Kašpar Jan (FBMI); Mgr. Vymětalová Veronika, Ph.D. (FBMI); Protivová Hana 
(FBMI); Ing. Čuprová Yulia, Ph.D. (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); Mgr. Zabloudil Adam (KÚ); 

Hosté: doc. RNDr. Petráček Vojtěch, CSc. (RČVUT); Ing. Boháček Jiří (RČVUT); prof. Ing. Kohoutková Alena, CSc., 
FEng (RČVUT); Ing. Kramaříková Veronika, MBA (RČVUT); doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. (FD); prof. Ing. Máca 
Jiří, CSc. (FSv); prof. Ing. Valášek Michael, DrSc. (FS); Ing. Kalika Marek, Ph.D. (VIC); 
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1. Schválení programu 20. zasedání AS ČVUT 
J. Janoušek – přivítal všechny přítomné na zasedání. Došlo ke třem změnám v návrhu programu. Prvním bodem je 
schválení řádu doktorského studia FIT, řád fakulta stáhne. Druhou změnou je stažení bodu diskuse stavu a vývoje 
projektů leteckého průmyslu. Bod navrhl a stáhl rektor. Třetím staženým bodem je bod různé a), který byl stažen jako 
bod na základě výsledku hlasování předsednictva. P. Ripka – jako člen předsednictva rozhodnutí respektuje, ale bod o 
žalobách by rád navrhl jako řádný bod na příští zasedání, kde by rád udělal nějaké usnesení. L. Ferkl – prosba, jestli 
by nešlo bod o založení TTC ČVUT předřadit dříve. Dnes končí ve funkci a rád by to zvládl před čtvrtou hodinou.  

Usnesení 20-01: AS ČVUT schvaluje program 20. zasedání AS ČVUT s vynecháním bodů číslo "8. Schválení 
ŘDS FIT", "13. Diskuse stavu a vývoje projektu leteckého výzkumu" a "22 (a) Informace o pravomocných 
rozsudcích v soudních sporech na ochranu osobnosti proti členovi AS ČVUT souvisejících s činností člena AS 
ČVUT". Bod "17. Vyjádření souhlasu se založením Technology Transfer Company na ČVUT" se přejmenovává 
na "Vyjádření souhlasu se založením Technology Transfer Company (TTC) na ČVUT s názvem ČVUT Tech 
s.r.o."   
Počet osob s hlasovacím právem: 34 
Hlasování: 31-1-2 Usnesení bylo přijato.  

2. Kontrola a schválení zápisu z 16. zasedání AS ČVUT 
J. Janoušek – aby se urychlil proces schvalování zápisů, bude jedna diskuse k předloženým návrhům zápisů a po 
zasedání vyhlásí per rollam hlasování.  

3. Kontrola a schválení zápisu ze 17. zasedání AS ČVUT 

4. Kontrola a schválení zápisu z 18. zasedání AS ČVUT 

5. Kontrola a schválení zápisu z 19. zasedání AS ČVUT 

6. Informace rektora  
Rektor – od zítřka přebírá vedení Asociace výzkumných univerzit. Chtěli by rozjet think-tank, který by v rámci 
univerzit zpracovával důležitá témata a nabízel podporu, která není k dispozici v jiných kruzích. Chtějí, aby univerzity 
měly výrazné společné aktivity. Zadruhé – dnes podáváme institucionální akreditaci, posílá se na NAÚ. Je to veliké i 
v elektronické formě, v tištěné 10 knih, 1200 stránek, budou také poskytnuty AS. Během podzimu by mělo být 
rozhodnutí, že našich 9 oblastí se rozběhne v institucionálním režimu. Další – dnes jsme instalovali nového ředitele 
UCEEBu. Kromě těchto událostí oznamuje, že na nádvoří u betlémské kaple přes léto bude Betlémský biograf. Ob 
týden to bude kino promítající klubové filmy a ob týden tam bude akustický koncert. V první části léta bychom chtěli 
to, co vybereme na lístcích, poslat na pomoc rodinám, které byly zasaženy tornádem. Poslední námět je pomoc Moravě. 
Dnes na UCEEBu s P. Hájkem mluvili o tom, že je možnost nabídnout skelety a konstrukce domů. Spojí se 
s hejtmanem. Chtěl se obrátit na FSv a FA, jestli by nepomohli s projektem opravy kostela.  

J. Janoušek – hodinu před zasedáním dostal email od doc. Kuby, ve kterém jsou informace o právních sporech, které 
vede jím řízená základní odborová organizace proti ČVUT. V předsednictvu tyto spory dlouhodobě sledují a požádali 
rektora, aby připravil do komise souhrn všech sporů vedených proti ČVUT, a čeho se týkají, kolik stojí vedení těchto 
sporů. Rektor – přehled sporů byl Mgr. Kosem zaslán. Spory můžou vést separátně i fakulty, ty také obeslal. Spor běží, 
protože je v odvolacím řízení. Další návazné spory vede doc. Kuba s FBMI kolem zákona 106. Zdroje financování 
vedení těchto sporů jsou na FBMI. My vedeme pracovněprávní spory s pí. Kabourkovou a p. Pelikánem, což jsou bývalí 
zaměstnanci. Ty běží z režie právních oddělení a pak běží spor související se zákonem 106, která se týká dat, která 
nemůže poskytnout, protože týkají bezpečnostních sektorů, a to je celý přehled. V. Vymětalová – probírali jsme tyto 
spory, ale ještě úplně neukončili. Má domluvené nějaké materiály a v rámci komisí se bude vše ještě procházet. J. 
Janoušek – výsledek jednání komisí se vyhlásí zřejmě na dalším zasedání. J. Kybic – velmi podporuje, aby se senát a 
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legislativní komise těmito spory zabývala. Spory nevrhají na ČVUT dobré světlo. Pokud stále vedeme spory s osobami, 
kterým dal bývalý rektor prof. Konvalinka výpověď, bylo by dobré se s nimi dohodnout. Nezaslouží si, aby byli tak 
dlouho popotahováni. Rektor – je potřeba ten spor dokončit. Je nutné rozuzlení a od toho je spravedlnost, abychom 
věděli, jak věc proběhla. Předčasné ukončení by zanechalo temné dojmy.  

7. Schválení Podmínek přijímacího řízení studijního programu Učitelství praktického vyučování a odborného 
výcviku pro AR 2021/22 MÚVS  
P. Andres za MÚVS – jde o celoškolský studijní program, který byl podán k akreditaci jako samostatná jednotka. 
MŠMT je regulátor ohledně získání učitelské kvalifikace. Posudky byly kladné a bylo vydáno rozhodnutí. Do podmínek 
přijímacího řízení také doplnili odpovídající podmínku nabytí platnosti, která je vázána na rozhodnutí NAU. Část oborů 
je standardem a očekává se unifikovaná podoba a rozsahy. Termíny byly posunuty zásadně s ohledem na to, že se jedná 
o nový studijní program. Lhůta je pouze měsíční, takže všechny termínové záležitosti jsou splněny. Pro podání přihlášek 
je deadline 10. 9. 2021. Probíhá také kampaň v rámci PR, jsou informovány střední školy. J. Šrubař – komise podmínky 
projednala vzdáleně a jsou obdobné těm podmínkám pro ostatní studijní programy, které jsou uskutečňovány na MÚVS 
nyní. Nebyly žádné připomínky nebo výhrady, jen nějaké formality, a komise přijala doporučující stanovisko.  

Usnesení 20-02: AS ČVUT schválil “Podmínky přijímacího řízení studijního programu Učitelství praktického 
vyučování a odborného výcviku pro AR 2021/22 MÚVS ČVUT”. 
Počet osob s hlasovacím právem: 34 
Hlasování: 31-0-3 Usnesení bylo přijato.  

8. Schválení Jednacího řádu AS FA  
D. Hlaváček – hlavní motiv úprav je možnost bezkontaktního zasedání. Ještě v rámci AS na FA možnost využili pro 
zpřehlednění předpisu. Taxativně vyjmenovali působnosti senátu a došlo k úpravě volení předsedů komisí a celkově 
k vyčištění a zjednodušení dokumentu. V. Vymětalová – jednacím řádem se zabývali. Komise ho prostudovala a 
doporučuje ho schválit.  

Usnesení 20-03: AS ČVUT schválil Jednací řád AS FA. 
Počet osob s hlasovacím právem: 34 
Hlasování: 33-0-1 Usnesení bylo přijato.  

9. Schválení 1. změny Volebního řádu AS FSv 
F. Wald – jsou 3 změny. Je potřeba možnost elektronické formy voleb. Dále je úprava aktivit volební komise a poslední 
je, jak podat stížnost a kdo ji bude vyřizovat. V. Vymětalová – fakulta diskutovala materiály dlouhodobě, byly dobře 
připravené. Komise se materiálem zabývala a doporučuje schválit, oběma fakultám děkují za dobrou spolupráci.  

Usnesení 20-04: AS ČVUT schválil I. Změny Volebního rádu AS FSv.   
Počet osob s hlasovacím právem: 36   
Hlasování: 36-0-0 Usnesení bylo přijato.  

10. Schválení Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 
ČVUT za rok 2020 
P. Hájek – vycházeli ze stejného schématu jako v předchozím roce. Byl aktualizován o data za minulé období. S tím je 
spojeno vylepšování dat, prorektor Holý na tom má velký podíl a intenzivně na tom pracuje. Současně se snaží používat 
stejná data a stejné informace tak jako ve výroční zprávě, aby nebyly rozdíly. Tento dodatek je charakteristický tím, že 
jsme museli reagovat, jak se ČVUT postavilo k situaci kolem koronaviru. V. Vymětalová – ráno se materiálem 
zabývali, považují ho za důležitý a žádají i ostatní komise, aby se materiálem zabývaly dál. Členové komise o materiálu 
hlasovali a jednoznačně doporučují schválit. P. Ripka – hospodářská komise se materiálem zabývala okrajově, protože 
to primárně nechali komisi pro vědu. J. Janoušek – za nepřítomného předsedu komise KRK, uvádí, že komise se 
materiálem zabývala a neměla k němu připomínky.  
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P. Ripka – měl ještě proběhnout referát předsedy komise pro vědu. Je to zásadní materiál a v emailové korespondenci 
proběhlo, že ho doporučují schválit, ale měla by ještě proběhnout diskuse. KVTD si ještě dožádá materiály a bude 
diskutovat s předkladateli. Je tam spousta důležitých dat a výsledků, které byly již prezentovány v rámci evaluační 
zprávy před mezinárodním panelem nebo v diskusi. Neříká, že ta zpráva to musí opakovat, ale chybí mu lepší 
provázanost. Ne nutně do zprávy musí patřit návrhy opatření. V. Vymětalová – dnes se na komisi dozvěděli, že materiál 
není finální. Formální textové úpravy budou provedeny. P. Ripka – jsou tam hlavně výsledky, kterými se chlubíme, 
ale ne ty, kde dobří nejsme. Třeba žebříčky univerzit. Také se uvádí, že dochází ke snížení počtu publikačních výsledků, 
je potřeba tu analýzu nějak pokračovat. Další diskuse bude na KVTD, navrhují schválit. P. Hájek – snažili se maximálně 
provazovat informace a v RVH se tyto věci diskutují a koordinují. Chtějí se vyvarovat inkonzistencí. Některé informace 
by se možná nemusely opakovat, ale každý dokument je pro někoho jiného. Formální stránka bude předmětem finální 
korekce. R. Holý – každým rokem se snažíme získávat více dat, i v rámci RVH jsou diskuze na téma, jaké všechny 
ukazatele je potřeba sledovat a kterými se zabývat. I závěry komise budou důležité v tom, že se zjistí další atributy, 
které můžeme hodnotit a do budoucna řešit. Zpráva by měla být také takto definovaná a pak se dá hodnotit, jak se 
k vytyčenému cíli dostat.  

P. Ambrož – dotaz, jestli dokument má nějaké datum, do kdy musí být schválen. Pokud P. Ripka říká, že bude ještě 
diskuse a formální stránka bude ještě zpracována, tak zda by se neměla schválit až finální podoba. J. Janoušek – rektor 
to buď předloží, nebo ne, takže je to otázka na předkladatele. Rektor – v RVH slíbili, že do června dokument předloží 
a stihli to tak, že se dal předložit nyní. Dohodli se, že to bude na tomto zasedání. Obsahová záležitost je stabilizovaná. 
Formální forma nemění obsah. J. Janoušek – je běžné, že dokumenty, které jsou schváleny AS, ještě proběhnou finální 
kontrolou z pohledu překlepů, formátu atd. Je na posouzení členů AS, zdali ta úprava nebude věcná a jestli je z tohoto 
typu úprav. J. Kybic – chtěl poděkovat autorům zprávy. Je skvělé, že ji máme a dává nám mnoho informací. Měl by 
následovat další krok, kdy vedení ČVUT navrhne opatření, jak vylepšit aspekty, ve kterých nejsme tak dobří. Rektor 
– s těmito závěry budeme pracovat podobně jako s výstupy z MAPu. P. Ripka – předloni žádný závěr nebyl, loni byl 
dobrý a letos je lepší, takže to doporučuje schválit a neoddalovat.  

Usnesení 20-05: AS ČVUT schvaluje Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality, vzdělávací, tvůrčí a s 
nimi souvisejících činností́ ČVUT za rok 2020. 
Počet osob s hlasovacím právem: 34 
Hlasování: 33-0-1 Usnesení bylo přijato.  

11. Vyjádření souhlasu s Generelem ČVUT 
V. Kramaříková – generel je předkládán po zhruba 2 letech intenzivní práce týmu architekta prof. Kohouta, který měl 
podporu ve výboru pro generel, ve svém expertní týmu a úzce do toho bylo zapojeno i vedení ČVUT. Primárně ona, 
proděkanka Kohoutková a kvestor Boháček. Tento předložený dokument byl finalizován začátkem tohoto roku, byl dán 
do připomínkového řízení vedení, dlouho se precizovalo, aby byla úroveň taková, jakou teď předkládají. Generel se 
zabývá primárně nejdůležitějšími součástmi ČVUT. Poté co vedení odsouhlasilo tento dokument, byl dán do 
připomínkového řízení napříč akademickou obcí. Udělalo se ještě několik workshopů pro děkany a akademický senát 
a celou obec s tím, že v rámci připomínkového řízení přišlo asi 200 připomínek. Část byla plně akceptována a 
zapracována. Druhá část byla odmítnuta s tím, že dislokace není součást ani náplň tohoto dokumentu, ale brzo se k nim 
dostanou a třetí část byla z velké části odůvodněna s tím, že připravují materiál, který se bude nazývat Generel+, což 
bude interní dokument a měl by obsahovat přehled všech záměrů, způsob prioritizace, prověření rezerv areálů a 
kampusů. Také přehled nájmů a vztahů k jednotlivým plochám.  

J. Janoušek – projednávání a připomínkování probíhalo velmi podrobně. Na minulém zasedání AS jsme se bavili o 
tom, že připomínek bylo velké množství. Komise KRK jednala o Generelu asi 14 dní zpátky a výsledkem bylo, že nikdo 
nebyl ani proti, ani se nezdržel. K poslední verzi návrhu dokumentu byl podán jeden pozměňovací návrh. Návrh 
neprojednali v komisi a jde o velice jednoduchou změnu, konkrétně o přesnější nahrazení textu, který se týká dislokace 
FIT. Problém v současném textu není tak velký, ale je možné, že nový objekt může být menší a FIT je v přehledu 
prostoru na pracovníka/studenta na nejhorší pozici, takže navrhuje změnu formulace, aby bylo jasné, že FIT bude mít 
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dostatečně velkou budovu. Rektor – chtěl by návrh podpořit, formulace je lepší a lépe vyjadřuje, co bude potřeba udělat. 
P. Ripka – hlasoval pro to, aby se FIT uklidnil, že nebude vyhozen na ulici ani vyhozen do menších prostor. Je tam 
psaná konečná perspektiva, a to chceme směřovat k tomu, aby měl FIT svoji velkou budovu, a cesta je propojení budovy 
C jedním nebo druhým směrem. Jestli chceme nějakou budovu pro nějakou součást, tak první bude FIT. Rektor – o 
tom není žádná pochyba.  

J. Kybic – kdy můžeme čekat diskusi o dislokaci a Generelu+? V. Kramaříková – doufá, že dislokaci nebude mít na 
starost, ale Generel+ by měl být do konce roku. P. Ripka – ke Generelu+ už spousta tabulek a materiálů je, jestli by je 
bylo možné zpřístupnit. Hlavně přehledy prostorových kapacit a pronájmů, aby s tím mohl AS už teď pracovat. J. 
Janoušek – konec roku je poměrně brzký termín a diskuse budou určitě podrobné. Je už nějaká představa o procesním 
způsobu, jak se o Generelu+ bude jednat a zda budou zástupci AO zapojeni? V. Kramaříková – diskutovala by věc 
podobně, jako byl diskutován Generel. Primárně je důležité, aby se do diskuse zapojily součásti. Klíčová je validace 
informací. Pak bude následovat velká diskuse, jak se zvolí prioritizace. A následně se bude materiál zpracovávat. Všude 
potřeba projednat s děkany a proděkany součástí, protože těch se to nejvíc týká. J. Kolísko – připomněl, že KÚ je 
v časové tísni z hlediska nájmu a budou žádat ČVUT o pomoc. Doufá, že se situace nějak vyřeší. Rektor – paralelně 
probíhá model rychlejších stavebních investic. Bylo by asi vhodné využít okamžitou injekci, ale je to blokováno na 
úrovni ministerstva. Nicméně už diskutují, ale musí to jít o patro výš.  

Usnesení 20-06: AS ČVUT souhlasí s pozměňovacím návrhem PN01 ke Generelu ČVUT. 
Počet osob s hlasovacím právem: 35  
Hlasování: 29-0-6 Usnesení bylo přijato.  
 

Usnesení 20-07: AS ČVUT souhlasí s Generelem ČVUT s úpravou dle pozměňovacího návrhem PN01 ke 
Generelu ČVUT. 
Počet osob s hlasovacím právem: 34 
Hlasování: 33-0-1 Usnesení bylo přijato.  
 

12. Vyjádření ke Zprávě o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2020 
Kvestor – je předložená zpráva o auditorské činnosti včetně zprávy o hospodaření jako jeden celek. P. Ripka – 
hospodářská komise projednala a doporučují vyjádřit souhlas. V. Vymětalová – komise jednala a doporučují, aby senát 
souhlasně projednal. P. Ripka – dodal, co padlo na legislativní komisi. Loni hospodářská komise dostala dopis auditora 
managementu, kde byly některé detaily a důležité informace, které auditor nedal do auditní zprávy, ale považoval za 
důležité. Chtěl se zeptat, jestli letos také existuje takový dokument a zda bychom jej nemohli dostat. Rektor – dokument 
existuje, ale ještě neměl možnost ho prostudovat, jakmile tak učiní, podělí se o něj. Kvestor – má zatím jenom drafty, 
ale jak bude celek, poskytnou. V. Vymětalová – legislativní komise se tímto zabývala, ale nechávají věc k projednávání 
hospodářské komisi.  

Usnesení 20-08: AS ČVUT projednal Zprávu o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2020.   
Počet osob s hlasovacím právem: 32 
Hlasování: 32-0-0 Usnesení bylo přijato.  

13. Schválení Rozpočtu ČVUT pro rok 2021 
Rektor – jednalo se o rozpočtu od okamžiku, kdy byl stanoven rozpis. Provedli detailní diskusi hlavně ohledně 
mimonormativních rozpočtů. Důležité je, zda vznikla dohoda, jak se podílet na podpoře a sdílení případných zátěží 
z projektů, které se týkají leteckého výzkumu, realizovaných na FS. Dohoda vznikla a prezenčně před několika dny 
vznikly teze, ke kterým se přítomní děkani postavili tak, že jsou v pořádku. Dokument obíhá mezi všemi, a k tomu 
doplněk, který definuje formy podpory a mechanismy případného finančního vyrovnávání mezi součástmi. S tímto jsou 
děkani ztotožnění a hlásí splnění tohoto úkolu. V souvislosti s tím doufá, že jsme připraveni rozpočet schválit. Kvestor 
– na komisi se řešily detaily a nesrovnalosti, které se objevily mezi výroční zprávou a rozpočtem. Neshodovala se 2 
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čísla, chyba byla na ÚTVS a další 3 věci byly případy zaokrouhlování. To, co posílal, dnes obsahuje všechny opravy. 
Včera s P. Ripkou doplňovali investiční akce, takže i toto je doplněno.  

P. Ripka – dokument je verze 7, platí dnešní znění, kde byly doplněny listy týkající se investičních akcí. Doporučoval 
by to přesunout do složky schválené dokumenty. Hospodářská komise čekala na výsledek jednání děkanů, ti 
informovali, že to je tak, jak řekl rektor, takže podle jeho součtu komise doporučuje schválit stejně tak, jako rozpočtový 
výhled. Stejně jako loni by doporučili AS u rozpočtu přidat tutéž větu z tehdejšího usnesení. Kvestor uvedl, že s tím 
nemá problém, ale ověřil, jestli už předpis není hotový i s touto větou. Kvestor – zatím to není podepsáno. P. Ripka – 
takže doporučují přijmout usnesení stejně jako loni. J. Janoušek – vnímá pozitivně, že rektor souhlasí se schvalováním 
investičních záměrů v AS. J. Kybic – budou memoranda o dohodě rektora a děkanů (související s řízením rizik projektů 
leteckého průmyslu realizovaných FS) k dispozici? Rektor – ano, až dokumenty doputují, tak budou k dispozici. T. 
Evan – hlasování bylo, že komise doporučuje schválit po odsouhlasení dohody. Takže dohoda je hotová? Rektor – 
ano.  

Usnesení 20-09: Akademický senát ČVUT schválil předložený návrh Rozpočtu ČVUT v Praze pro rok 2021. 
Investiční akce financované z rozpočtu mimonormativně financovaných součástí nebo spolufinancované ze 
střediska Škola a veškeré nákupy nemovitostí budou podléhat zvláštnímu schválení Akademickým senátem 
ČVUT po předložení investičního záměru. Toto bude platit i pro běžící investiční akce, u kterých se navrhuje 
navýšení rozpočtu.   
Počet osob s hlasovacím právem: 35  
Hlasování: 34-0-1 Usnesení bylo přijato.  

14. Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu ČVUT pro roky 2022 a 2023 
Rektor – výhledová zjednodušená forma, kterou pár let musíme realizovat. Vychází ze stejné struktury a předpokladů, 
které nám dají součástí, a byla hojně diskutována. Dále se bude schvalovat ve správní radě per rollam, takže v nejbližší 
době bude definitivní výsledek.  

Usnesení 20-10: Akademický senát ČVUT schválil návrh „Střednědobý výhled rozpočtu ČVUT pro roky 2022 a 
2023.“.   
Počet osob s hlasovacím právem: 35  
Hlasování: 33-0-2 Usnesení bylo přijato.  

15. Vyjádření souhlasu se založením Technology Transfer Company (TTC) na ČVUT s názvem ČVUT Tech s.r.o. 
Rektor – tým kolegů na UCEEBu s Lukášem Ferklem už delší dobu přemýšlel o konstrukci, která by realizovala 
dceřinou společnost, jaká se používá na dalších univerzitách a ústavech. Tedy něco, co výrazně změní důvěru v to, jak 
funguje technology transfer a že z něj budou součásti něco mít, a spin-offy, které budou vznikat, přinesou i finanční 
plody. V. Kramaříková – jedná se o založení dceřiné společnosti 100% vlastněné ČVUT a hlavní rolí bude komunikace 
a vyhledávání tržních příležitostí pro nápady našich vědeckých týmů a možnost majetkového vstupu do založení 
společností. Při přípravě materiálů byly diskutovány napříč Českou republikou i v zahraničí. Dnešní jednání AS je 
sledováno zpovzdálí dalšími univerzitami, které o tom diskutují také mnoho měsíců a i ony se připravují na založení 
společnosti, která by měla zajistit primárně rychlou a jednoduchou komunikaci s trhem. V rámci prvních měsíců jsou 
připravené první projekty, na kterých chtějí doladit interní předpisy, které budou upravovat postupy, budou připraveny 
jednotlivé dohody, rámcové smlouvy a základní pravidla a principy, se kterými by měl do té komunikace každý 
vstupovat. Důležité je také to, že IP, která vznikají na ČVUT, zůstanou ve vlastnictví ČVUT. Druhý základní princip 
je, že tato společnost vzniká pro všechny fakulty. V předloženém materiálu jsou 2 činnosti, živnostenské činnosti, o 
které bychom chtěli požádat. Jedna z nich je ta klasická, která je nabízena v rámci živnostenského zákona, druhá je 
nájem a pronájem nemovitých prostor; u toho se každý zarazí, proč to tam je. Diskutovalo se i na legislativní komisi, 
ale je tam, protože se předpokládá, že taková společnost by mohla v budoucnosti řešit nějaký inkubátor a mohla by pak 
podpronajímat prostory, které si najme od ČVUT nebo kohokoli jiného. P. Ripka měl věcnou připomínku, že je potřeba 
zdůraznit, aby nedocházelo k přefinancovávání, a toho, že si společnost najme majetek ČVUT a bude na tom 
přepronájmu vydělávat. To je jedna z podmínek, kterou musíme interně upravit ve vnitřním dokumentu. Dává na stůl 
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návrh, který si myslí, že dává smysl a je pro něj vhodná doba, protože se stále mluví o podpoře start-upů. V době 
covidové jsme viděli, že nápady vznikaly a nebylo, jak je rychle podchytit. Musí ocenit, že společnosti, co vznikly, 
komunikují, aby se mohly prezentovat jako oficiální start-upy ČVUT.  

Rektor – když se na jednání správní rady tento bod diskutoval, prorektorka představila projekt a správní rada ho 
podpořila plným počtem hlasů. P. Ripka – na komisi aklamací podpořili. Chtěli vyjasnit použití termínu především 
v zakladatelské listině a záležitost s pronájmem nemovitostí. V. Vymětalová – komise se tím zabývala 2x. Jednou 
neměli dostatek informací, takže si vyžádali další. Prorektorka se dnešního jednání zúčastnila a snažila se podrobně 
vysvětlit, jak tato agentura bude fungovat a v rámci komise provedla drobné úpravy v předkladu. Vyjádřili jako komise 
názor, že doporučují schválit. P. Ripka – poukázal na slova, která mu v textu nevyhovují. V. Kramaříková – například 
jde o inkubátor, který není úplně popsán v aktivitách. Další je třeba vzdělávání, couching, mentoring, a jde o fakt, že 
společnost se může nějak rozvíjet, takže předpokládáme, co je core business, ale nechceme ji omezit v nějakém dalším 
rozvoji. P. Ripka – konzultoval pronájem na fakultě a je k tomu velká nevole. Některé součásti mají prostorovou nouzi 
a skutečnost pronajímání prostor je hodně citlivá. Tahle věta se setkává s nevolí, že může dojít k úniku ve smyslu, že 
by se pronajímaly nemovitosti součástí nebo ČVUT. Za sebe by navrhoval tu část vypustit. Rektor – společnost bude 
normální subjekt, který si může pronajmout prostor mimo ČVUT, a ten pak může použít pro inkubaci. Je to normální 
komerční firma, která bude pronajímat část svých prostor. V. Kramaříková – jde o taxativní vymezení živnostenského 
oprávnění. Rektor – toto by se mělo vyskytnout v interních dokumentech a ty budou teprve vznikat. P. Ripka – možná 
je ten problém úplně jinde a netýká se úplně tohoto dokumentu. Pokud není možné tohle omezit, tak by navrhnul vedení, 
že se připraví předpis nebo ustanovení, kde bude, že pronajímání prostor ČVUT bude regulováno. Rektor – to je 
správná cesta, do zakladatelské smlouvy by se to dávat nemělo a vyřeší se vnitřní regulací. L. Ferkl – živnostenský 
zákon vyjmenovává činnosti a tohle je podle pravidel.  

J. Hrdlička – pokud společnost založíme, co se bude dít s odborem pro transfer technologií na rektorátu? Další otázka 
je patentové středisko. Druhá věc, která je klíčová, jaké bude personální obsazení, jestli jsou vytipovány 3 zakladatelské 
osoby, kdo by se měl postavit do čela a kdo by to měl sekundovat.  

V. Kramaříková – na minulém senátu AS projednal organizační změnu, kde došlo k rozdělení odboru transferu 
technologií na 3 části – patentová část, ta přešla do vědy, transferová část, která přešla pod ni, a zbyl inkubátor, který 
je pod vedením pana Stančeka. Klíčová bude osoba ředitele, o níž ještě nemáme jasno. Aktivní hledání zahájí až 
v okamžiku, kdy budeme vědět, že bude entita, pro kterou můžeme persony hledat. Pokud AS založení schválí tak 
začnou první práce a budou hledat vhodné kandidáty. Bude také vypsáno výběrové řízení. Neostýchala by se hledat i 
v zahraničí. Rektor – poděkoval za schvální, je to skvělý krok vstříc lepším zítřkům. Kdo musel kvůli spin-offu do šedé 
zóny, už tak nemusí činit.  

Usnesení 20-11: Akademický senát ČVUT v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. C) zákona o vysokých 
školách souhlasí se založením Technology Transfer Company (TTC) na ČVUT v Praze s názvem ČVUT Tech 
s.r.o.   
Počet osob s hlasovacím právem: 40 
Hlasování: 39-0-1 Usnesení bylo přijato.  

16. Vyjádření souhlasu se smlouvou o budoucí smlouvě o věcném břemeni 
Kvestor – jedná se o to, že v ulici Řeznická je v komunikaci nákladní výtah, který zásobuje náš hotel. Teď nebyl 15 let 
používán, jde do rekonstrukce a nyní se zjistilo, že na něj nebylo zřízeno věcné břemeno. P. Ripka – komise o tom 
jednala a doporučuje schválit. Stejně tak s převodem pozemku na statutární město Děčín.  

Usnesení 20-12: AS ČVUT se souhlasně vyjadřuje k uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni 
vztahující se k pozemku parc. č. 2509 v k. ú. Nové Město, v souvislosti s vybudováním nákladního výtahu 
Novoměstského hotelu, dle přílohy, s cenou ve výši 37.500,- Kč za 1m² (bez DPH) plochy pozemku zatížené 
věcným břemenem. 
Počet osob s hlasovacím právem: 35 
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Hlasování: 35-0-0 Usnesení bylo přijato.  

17. Vyjádření souhlasu s bezúplatným převodem pozemku na Statutární město Děčín 
Kvestor – jedná se o pozemní komunikaci, chodník, který mělo FMBI ve správě a je zde zájem města ho převzít.  

Usnesení 20-13: Akademický senát ČVUT v Praze souhlasí, aby České vysoké učení technické v Praze jako dárce 
uzavřelo se Statutárním městem Děčín, IČO: 00261238, se sídlem Mírové nám. 1175/5, Děčín IV – Podmokly, 
PSČ 405 02 jako obdarovaným Smlouvu o darování pozemků, kterou dárce bezúplatně převede obdarovanému 
vlastnické právo k pozemku parc. č. 2221/11, ostatní plocha, o výměře 508 m2, oddělenému geometrickým 
plánem č. 2652 – 123/2019 ze dne 27. 5. 2019 z pozemku parc. č. 2221/6, ostatní plocha, v kat. území Děčín, obec 
Děčín, a pozemku parc. č. 2912/4, ostatní plocha, o výměře 325 m2, oddělenému geometrickým plánem č. 2652 – 
123/2019 ze dne 27. 5. 2019 z pozemku parc. č. 2912/3, ostatní plocha, v kat. území Děčín, obec Děčín. 
Počet osob s hlasovacím právem: 36 
Hlasování: 36-0-0 Usnesení bylo přijato.  

18. Projednání Výroční zprávy o činnosti AS ČVUT za rok 2020 
J. Janoušek – bod, který předkládá předsednictvo. Je to technická zpráva, kde předsedové komisí píšou souhrn o 
činnosti jejich komise v minulém kalendářním roce a předseda k tomu doplňuje další údaje. Zpráva byla předložena. 
Zahlasuje se per rollam.  

19. Vyhlášení termínů dalších zasedání AS ČVUT 
J. Janoušek – navrženými termíny jsou tradičně poslední středy v měsíci. V prosinci nezasahujeme do týdne, ve kterém 
je Štědrý den. Letos nás čeká také volba rektora a to 27. 10., takže se nabízí otázka, zda ještě neudělat mimořádné 
zasedání mezi 29. 9. a 24. 11. Rektor – jsou naplánovány různé diskuse s kandidáty, tak aby nedošlo ke konfliktu 
termínů. J. Janoušek – ano, na středy jsou plánovány různé diskuze, a proto tam ani termín nemá. Jeho návrh je schválit 
termíny tak jak jsou, a 29. 9. se uvidí, jaká je situace a jestli je potřeba schválit nějaké dokumenty a zda je potřeba vložit 
další termín. Návrh pošle k hlasování per rollam.  

20. Různé  
J. Kybic – vrátil by se k původně navrženému bodu. Chce se podělit o to, že konečně skončily pravomocnými rozsudky 
spory, které byly vyvolány žalobami od prof. Maříka a bývalého rektora prof. Konvalinky proti němu. Bránili se tím 
jeho kritice. Většinu materiálů zpřístupnil a napsal všem, ale chtěl vyzvednout hlavní závěr, že ředitel ústavu i rektor 
jsou veřejně činné osoby a pokud se diskutuje o věcech, které se týkají univerzity, tak jde o otázky veřejného zájmu a 
AS je místo, kde by se diskutovat mělo a diskuse může být i kritická. Tito představitelé jsou povinní tuto kritiku strpět. 
Pokud má někdo pocit, že něco není, jak má být, tak se nemá bát ozvat. Zákon je na naší straně, a i když to trvá dlouho 
a stojí to peníze, spravedlnost zvítězí. Bude rád, když se tomu v září budeme věnovat. Rektor – je dobré počkat, až 
doběhnou právní mechanismy. Nic špatného J. Kybic neříká, ale možná v nevhodnou chvíli. J. Kybic – domnívá se, že 
spor skončil pravomocným rozsudkem. Jsou ještě mimořádné opravné prostředky. Nedává smysl, abychom čekali, až 
stěžovatel vyčerpá všechny možnosti. Je výjimečné, aby dovolací soud měnil pravomocné rozhodnutí. Zabralo to 4 
roky, nechceme čekat dalších několik let. Je pravda, že bylo podáno dovolání a kasační stížnost, ale to nebrání tyto věci 
diskutovat. Rektor – myslí po zkušenostech s právními operacemi, že systém je třeba nechat doběhnout.  

L. Vykydal – dotaz, jestli ten termín 17-19. 9. výjezdního setkání platí. J. Janoušek – ano, platí, pokud se nezmění 
situace ohledně proticovidových opatření. Původní myšlenka byla, že by se setkání spojilo s volbami rektora, nakonec 
usoudili, že nikoliv, protože v září ještě nebudou otevřené obálky.  

T. Evan – s předsedou mluvil o tom, že by rád inicioval po volbách v Bělorusku pomoc studentům technických škol 
z této země, protože došlo k masivnímu zatýkání, což dopadlo i na studenty a represe je masová. Napadlo ho, zda by 
bylo možné přijmout nebo pozvat studenty a nabídnout jim možnost dostudovat. Rektor – začali na tomto dělat před 
časem. Máme přibližně 10 studentů, kteří tak přišli do programu, který pomáhá financovat ministerstvo vnitra. Jde o to, 
že musíme nějak rozumně odtřídit ty, které sem pošle režim od těch, kteří jsou opravdu vyhnanci a poškození. Pro 
takovou pomoc bychom určitě byli a nejlepší bude, když se spojí s G. Achtenovou. J. Janoušek – takové usnesení senát 
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může schvalovat i per rollam. K tomu, abychom mohli schválit usnesení, bychom potřebovali rozmyslet nějaké 
související informace a řešením by bylo o tom s rektorem diskutovat a vyjasnit informace, a na základě toho by bylo 
jasné, jestli by usnesení AS mělo nějaký přínos. Rektor – viděl by smysl v tom, že AS podporuje činnost, kterou v tomto 
ohledu Rektorát dělá. To by mohlo pomoct i se získáváním prostředků. A je pozitivní vyjádřit, že za tím celá škola stojí. 
Z. Škvor – přijímání studentů je hlavně v kompetenci fakult. Hlavní v tomhle musí být děkani. P. Andres – dohledal 
podklady k přijetí běloruských studentů. MŠMT má přímo výzvu a je to pod gescí prorektorky G. Achtenové. V roce 
2021 to aktivně probíhalo v koordinaci s doktorem Meleckým z odboru pro zahraniční vztahy. Jak zmínil rektor, bylo 
vše systémově v rámci výzvy zařízeno, aby byly odděleny ony 2 skupiny studentů. V zásadě se všemi studenty proběhly 
osobní motivační rozhovory. Součást toho bylo zjištění pohnutek k tomu začít studium na ČVUT. Režimem postižení 
přijatí studenti k tomu dostávají ještě stipendium. Neví, jaký je stav nyní, ale dotaz na odbor nebo pana Meleckého není 
důvod zavazovat Rektora nějakým usnesením.  

T. Doktor – v době zářijového zasedání bude zpátky ze zahraničního pobytu a chce se opět stát členem komise pro 
vědu a legislativní komise. J. Janoušek – podle jednacího řádu měl přivítat nového člena, A. Zabloudila, požádal ho o 
představení a slib. A. Zabloudil – je studentem doktorského programu na KÚ. Zároveň je i zaměstnancem a věnuje se 
podpoře vědy a výzkumu. Během mandátu se chce zaměřit na rozvoj a zvýšení impaktu nefakultních součástí. Složil 
slib senátora. Chtěl by pracovat v hospodářské komisi a v komisi KRK. J. Janoušek – předsedové komisí Vás 
kontaktují a nastaví Vám příslušné role.  

J. Janoušek – se všemi se před prázdninami rozloučil. Rektor – také se rozloučil, poděkoval všem senátorkám a 
senátorům AS za práci od začátku tohoto roku a popřál všem krásné léto.  

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

Michaela Urbanovská 

 

Korektura:  

Radek Zeman 

předseda AS ČVUT 

 

 

 

 


