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Zápis z 21. zasedání Akademického senátu ČVUT  
konaného dne 29. 9. 2021 

 

Přítomni: prof. Ing. Wald František, CSc. (FSv); prof. Ing. Tywoniak, CSc. (FSv); doc. Ing. Jettmar Josef, CSc. (FSv); doc. Ing. 
Bauma Václav, CSc. (FS); prof. Ing. Hrdlička Jan, Ph.D. (FS); Ing. Vítek Karel, CSc. (FS); Ing. Valášek Adolf (FS); RNDr. Bláhová 
Ilona Ali, Ph.D. (FEL); prof. Dr. Ing. Kybic Jan (FEL); prof. Ing. Ripka Pavel, CSc. (FEL); Ing. 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); Bc. Kulička 
Lukáš (FJFI); Ing. arch. Matějovská Dana, Ph.D. (FA); RNDr. Šrubař Jiří, Ph.D. (FA); Ing. arch. Hlaváček Dalibor, Ph.D. (FA); 
Mgr. Heřmanová Jitka (FD); Ing. Doktor Tomáš (FD); Ing. Neuhäuserová Michaela (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. 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 (MÚVS); 

Omluveni: Bc. Ondřej Váňa (FSv); Ing. Farník Michal (FJFI); Ing. Nouzovský Luboš, Ph.D. (FD); Ing. Richter Petr (FD); 

Neomluveni: Ing. Holan Jakub (FSv); Ing. MSc. Štěch Vojtěch (FS); doc. Ing. arch. Schulzová Kristýna (FA); Bc. Wagner Marek 
(FA); Ing. Bařinka Lukáš (FIT); 

Hosté: doc. RNDr. Petráček Vojtěch, CSc. (RČVUT); Ing. Boháček Jiří (RČVUT); prof. Ing. Kohoutková Alena, CSc., FEng 
(RČVUT); Ing. Kramaříková Veronika, MBA (RČVUT); doc. Dr. Ing. Achtenová Gabriela (RČVUT); Ing. Holý Radek, Ph.D. 
(RČVUT); prof. Ing. Škvor Zbyněk, CSc. (RČVUT); doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. (FIT); Ing. Kalika Marek, Ph.D. (VIC); 
Mgr. Velek Ondřej, Ph.D. (CIIRC); doc. Ing. Pajdla Tomáš, Ph.D. (CIIRC);  
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1. Schválení programu 21. zasedání AS ČVUT 
J. Janoušek – přivítal na zasedání všechny přítomné.  V návrhu, který se předkládá ke schválení, dochází oproti pozvánce ke dvěma 
změnám. První je stažení schválení jednacího řádu AS FIT, v dohledné době nová verze přijde ke schválení. Druhá změna souvisí 
s nominacemi zástupců AS do hodnotící komise IP 2020 a do komise OHK.  

Usnesení 21-01: AS ČVUT schválil program 21. zasedání s vyjmutím bodu 8. Schválení Jednacího řádu AS FIT a přidáním 
bodu 12. Nominace zástupců AS ČVUT do hodnotící komise IP 2020 a do komise OHK.    
Počet osob s hlasovacím právem: 38 
Hlasování: 38-0-0 Usnesení bylo přijato.  

2. Kontrola a schválení zápisu z 20. zasedání AS ČVUT 
J. Janoušek – zápis posílal minulý týden, chce nechat delší dobu na připomínky. Nedovolí si bez dostatečné kontroly nechat hlasovat 
o tomto zápise. Poslední 3 zápisy se hlasovaly per rollam, takže by tento vyřešil stejně. V pátek otevře per rollam hlasování. 

3. Informace o výjezdním setkání  
J. Janoušek – prezentoval fakta k proběhlému výjezdnímu setkání AS, které účastníci hodnotili jako potřebné, plné kvalitních 
informací a diskusí a velice příjemné. 

4. Informace rektora  
Rektor – Pozval všechny na koncert zahájení akademického roku, který bude v úterý 5. 10. v Betlémské kapli. Připomněl dnešní 
slavnostní mši k zahájení akademického roku. Informace ke covidu – pokusili jsme se rozběhnout výuku v maximálně otevřené míře. 
Situace je z hlediska studentů velmi dobrá, poslední informace jsou, že za celé září na kolejích bylo 7 nakažených a dnes přibyl 
jeden. Dnes ráno odevzdal přihlášku do voleb rektora. J. Jettmar – v případě, že jsou pozitivní studenti nebo pracovníci, na fakultě 
se to někdo dozví? Existuje taková vazba? Rektor – student ohlásí, že je nemocný, ale jinak je to organizované na úrovni fakulty. Je 
potřeba ohlásit a distribuovat na fakultě, pokud je někdo nemocný. Děkani do upřesňují pravidla. J. Janoušek – je potřeba, aby 
informace byly podány. Rektor by mohl napsat děkanům a ředitelům email, aby skutečně na fakultách tyto informace distribuovali. 
Rektor – bude se to řešit v pondělí na schůzce. Teď se sleduje situace, jaká pravidla nastavit, kdyby se to začalo vyvíjet k horšímu, 
ale nakaženost je nízká. Pomáhá informační systém, kde je podle rozvrhu známo, kde vyučující byl. A. Valášek – apeluje, aby se 
probral jednotný postup. Rektor – upřesnění provozu a zajištění studia je na děkanech. Ti pak implementují vlastní systém. J. 
Janoušek – je zde centrální doporučení od senátorů, aby vše bylo, pokud možno zajištěno a nějakým jednotným způsobem. Rektor 
– oni doporučení z vedení dají, ale pravidla a regulace výuky jsou stanoveny děkany, a to ze zákona. Pokusí se sjednotit.  

5. Schválení V. změny Stipendijního řádu 
G. Achtenová – představila pouze formální změny. J. Šrubař – komise zaujala stanovisko, že se po věcné stránce nic nemění. V. 
Vymětalová – legislativní komise diskutovala vypuštění zdroje financování, ale nakonec doporučují schválit.  

Usnesení 21-02: AS ČVUT schválil V. změny Stipendijního řádu ČVUT v Praze v navrženém znění. 
Počet osob s hlasovacím právem: 38 
Hlasování: 36-0-2 Usnesení bylo přijato.  
 

6. Schválení I. změny Statutu CIIRC ČVUT 
T. Pajdla – vystoupil jako předseda sněmu CIIRC a představil změny. V. Vymětalová – komise se návrhem zabývala a zjistila, že 
předklad nebyl úplně stejný jako u jiných součástí. Zjistili, že v rámci textace materiálu není úplně shodný s ostatními vnitřními 
předpisy. Jinak materiál komise doporučuje schválit. J. Janoušek – obdržel dotaz na vyjasnění důvodu, proč k této změně dochází. 
Důvod byl napsán v košilce a poprosili předsedu sněmu a ředitele, aby ten důvod napsali více podrobně, což se stalo.  

Usnesení 21-03: AS ČVUT schválil I. Změny Statutu CIIRC, kterými dochází ke změně přílohy č. 1 – organizačního řádu 
CIIRC 
Počet osob s hlasovacím právem: 37 
Hlasování: 35-0-2 Usnesení bylo přijato.  
 

7. Schválení Volebního řádu AS FIT 
M. Jiřina – FIT předkládá Volební řád, který byl iniciován změnou do studentské části senátu. Je zde promítnutá myšlenka, že 
studenti jsou voleni po částech v kratším časovém úseku. Iniciátorem byl S. Jeřábek, takže dotazy mohou být směřovány i na něj. S. 
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Jeřábek – nejde o nic překvapujícího, na univerzitní úrovni se schválilo totéž nedávno. J. Janoušek – jde o stejnou změnu, jako na 
úrovní Volebního řádu AS ČVUT. V. Vymětalová – komise materiál projednala, diskutovaly se formální úpravy a materiál 
doporučuje ke schválení. Dále proběhla diskuse mezi T. Evanem, který opětně prezentoval výhrady k celému novému systému, a S. 
Jeřábkem, Rektorem, M. Jiřinou, J. Janouškem, P. Fridrichovou a J. Slámou.  

Usnesení 21-04: AS ČVUT schválil Volební řád AS FIT v navrženém znění.  
Počet osob s hlasovacím právem: 36 
Hlasování: 32-3-2 Usnesení bylo přijato.  
 

8. Schválení Úplné zprávy IP pro roky 2019–20 
V. Kramaříková – jsou to projekty, které již byly uzavřeny a jsme povinni informovat o proběhlých projektech. Projekty naplnily 
veškeré indikátory, které byly stanoveny. V. Hlaváč – zpracování akceptovali a navrhuje podpořit schválení. P. Ripka – hospodářská 
komise navrhuje zprávu schválit. Navrhli také doplňující usnesení. Janoušek – doplňující usnesení chtělo přidat transparentnost a 
zároveň zlepšit PR, kde by se ukázalo, co všechno se na ČVUT dělá. Rektor – také budou všichni vědět, co se kde nakoupilo, aby 
se přístroje daly pořádně využívat. J. Janoušek – to by mělo být také předmětem centrální databáze. Rektor – taková tady bývala, 
ale je potřeba ji obnovit.  

Usnesení 21-05: Akademický senát ČVUT schválil “Úplnou zprávu IP pro roky 2019-20“. 
Počet osob s hlasovacím právem: 37 
Hlasování: 36-0-1 Usnesení bylo přijato.  
 

Usnesení 21-06: AS ČVUT žádá, aby v rámci transparentnosti a hospodárnosti byly (minimálně v rámci ČVUT) zveřejněny 
a propagovány konkrétní výstupy IP projektů, např - jmenovitý seznam příjemců stipendií pro nadané studenty spolu se 
stručným zdůvodněním - seznam nakoupených přístrojů a software spolu s jejich parametry a možnostmi využití pro ostatní 
pracoviště - přehled a popis vyvinutých programových produktů - analýzy, studie a další výstupy 
Počet osob s hlasovacím právem: 37 
Hlasování: 34-1-2 Usnesení bylo přijato.  
 

9. Předchozí souhlas se jmenováním členů Disciplinární komise ČVUT 
G. Achtenová – členové komise kteří byli z MÚVS, skončili, takže je potřeba nominovat členy nové. Byly osloveny oba ústavy, 
které poslaly své nominace. J. Janoušek – AS ČVUT má hlasovat o 4 členech za pracovníky a 2 náhradníci a za studenty 4 studenti 
a 2 náhradníci. Padl dotaz, proč jsou všichni z Kloknerova ústavu a Masarykova ústavu -  protože fakulty mají svoje disciplinární 
komise. Je tradice, že komise, která posuzuje ústavy, je složena ze zástupců těchto ústavů. Bude se hlasovat o všech 12 jménech ze 
seznamu, který je v podkladových materiálech.  

Usnesení 21-07: AS ČVUT v Praze uděluje předchozí souhlas se jmenováním členů Disciplinární komise ČVUT v Praze. 
Počet osob s hlasovacím právem: 37 
Hlasování: 35-0-2 Usnesení bylo přijato.  
 

10. Vyjádření k Harmonogramu akademického roku 2022/23 
G. Achtenová – harmonogram prošel kolegiem rektora. Děkani se zcela neshodli, takže nechali hlavní hlas proděkanům. Začátek 
akademického roku je jasný, ten musí navazovat. Nechává nám 3 týdny zimních prázdnin. J. Šrubař – komise o harmonogramu 
jednala per rollam a doporučuje senátu vyjádřit souhlas. J. Kybic – je neefektivní dělat 2 týdny přestávku kolem Vánoc a pak to 
natahovat do ledna. Zimní semestr je nepraktický. G. Achtenová – začátek roku 19. 9. je už dost předsunutý, většina součástí chtěla, 
aby se zachovaly celé týdny. Je mnoho řešení, které vánoční prázdniny zkracují, ale většina kreativních řešení zahrnuje dělení týdnů, 
a všichni se shodli, že toto nechtějí. Rektor – byly 2 varianty, to se předalo proděkanům, aby doporučili nejlepší. J. Janoušek – 
harmonogram je každoroční téma a opravdu tam jsou 2 prvky, které vnímá. První je, že na mnoha fakultách je vyhovující, že výuka 
začíná v pondělí a všichni mohou být synchronizování s přednáškami. Jednu dobu se začínalo 1. 10. a fakulty, které chtěly začínat 
v pondělí, to kritizovaly. Druhá poznámka, což je začátek v září, aby se dodrželo 13-14 výukových týdnů. V září bývají konference, 
a kdyby se mělo dodržet, že je pondělí a má se skončit před koncem roku, muselo by se vše posunout na 12.v9. nebo ještě dříve, což 
je už moc brzo. Čas na přípravu semestru a na konference je také důležitý. D. Matějovská – dotaz na konec letního zkouškového. Je 
opravdu míněn na 25.6.? Musí všichni odevzdat zápočty a vše do 25.6.? G. Achtenová – má tam 2. 7. Platí, že po letních prázdninách 
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je 21 dní, které jsou na dodělávání ostatních pedagogických aktivit, takže běží státnice, zkouškové období a tak. D. Matějovská – 
do tohoto data se musí uzavřít klasifikované zápočty, a pokud si to chce někdo opravit tak může v září? G. Achtenová – ano. J. 
Janoušek – 24. 9. je konec akademického roku, takže od 4. 9. do 24. 9. je čas, který není oficiálně zkouškové období, ale doba pro 
takovéto úkony.  

Usnesení 21-08: Akademický senát ČVUT projednal předložený „Harmonogram akademického roku 2022/23”. 
Počet osob s hlasovacím právem: 36 
Hlasování: 33-0-3 Usnesení bylo přijato.  
 

11. Nominace zástupců AS ČVUT do Hodnotící komise IP 2020 a do komise OHK  
J. Janoušek – je potřeba nominovat 4 osoby, 2 do hodnotící komise IP 2020, a 2 do komise OHK. Dvě osoby jsou vždy pracovník 
a student. V. Kramaříková – hodnotící komise IP řeší projekty zahájené v roce 2020, ale byly protaženy do června 2021. Jedná se 
o závěrečnou komisi, na kterou byly vybrány výběrové projekty, a ty budou online prezentovány, je přizván zástupce ministerstva 
školství. Bude to 13. 10. ve středu v 9:00 a počítá se s 90 minutami jednání. V. Vymětalová – chtěla by nominovat I. Richtera. I. 
Richter – původně se chtěl přihlásit do té druhé, ale souhlasí. L. Kulička – nominuje A. Valáška. A. Valášek – souhlasí, byl v komisi 
i minulý rok. J. Janoušek – komisi OHK má pod sebou Z. Škvor, který není přítomen, takže nominace bude odložena, aby nebyly 
žádné pochybnosti, a nominace se udělají v dalším období.  

Usnesení 21-09: AS ČVUT nominoval do Hodnotící komise IP 2020 doc. Dr. Ivana Richtera a Ing. Adolfa Valáška.  
Počet osob s hlasovacím právem: 37 
Hlasování: 36-0-1 Usnesení bylo přijato.  

12. Kontrola plnění usnesení AS ČVUT 
J. Janoušek – jde o připomenutí usnesení 11-17, téma je seznam pracovníků mimonormativních součástí s náplní jejich činnosti a 
pracovní dobou. Byl v květnu zaslán, je nyní a sharepointu. Má dojem, že se jedná o velice konkrétní materiál pro AS, abychom 
dokázali kontrolovat využití finančních prostředků, a na jednotlivé komise zřejmě přijdou témata, která souvisí s tímto seznamem. 
Rektor – chtěli bychom udělal manuál administrativní podpory celého ČVUT. Je to velmi užitečné, pomůže to s efektivitou i na 
fakultách a všichni budou vědět na koho se obracet. Dostal podobná data od dvou děkanů a čeká na zbývající, aby z verze 0.9 byla 
verze 1.0. J. Janoušek – v datech jsou data za mimonormativní součásti, rektor rozšířil ještě o fakulty a ústavy a je tam i FIT a FD. 
P. Ripka – VIC to na webu nemá a dodal jenom oskenované obrázky s pracovní náplní, která je hodně obecná. Je tam více 
pracovníků, kteří mají stejnou náplň a informace jsou několik let staré. M. Kalika – model fungování je založený na tom, že nelze 
komunikovat s konkrétním člověkem a je to založeno na tom, že se to eviduje v rámci helpdesku a v rámci toho se to i řeší. Není 
v našich silách komunikovat s každým, kdo zavolá nebo shání někoho konkrétního. Rektor – jde spíš o kompetence, než o 
vytěžování. Což neznamená, že přestaneme používat helpdesk. P. Ripka – přehled je jedna věc a druhá je kontrola toho, kdo co dělá 
a těžko kontrolovat, když nevíme, kdo je za co zodpovědný. Když je spadlá databáze, je potřeba vědět komu telefonovat. Rektor – 
je velký rozdíl popisovat problém do helpdesku, anebo si o tom promluvit s někým, kdo to zná a pomůže i s  formulací. V tomto 
smyslu takové řešení může být rychlejší. M. Kalika – v rámci databáze jsou v helpdesku 3 lidi. Jak si představujete, že to budete 
řešit? J. Janoušek – Souhlasí s tím, že primární způsob řešení je helpdesk, ale zásadní důvod k tomuto usnesení nebyl řešit tuto 
komunikaci, ale jde o naplnění kontroly využívání finančních prostředků. Rektor – léta dělal v CERNu člověk na telefonu co je za 
něco zodpovědný, ale vždycky mu volali experti a byl čas i na práci. M. Kalika – dával i rozpad na činnosti k úkolům. Jsou tam 
konkrétní pozice, které jsou k tomu určené. Pokud se to má udělat v jiném formátu, rád vyhoví, ale rád by formu doladil s někým, 
kdo ví, jak a co by mělo vypadat, protože databází jsou řádově stovky. Možná by to chtělo jít se podívat k těm lidem, co tam vlastně 
dělají. J. Janoušek – AS má v řadách vysoce vzdělané lidi v oblasti IT a jsou snad kompetentní k tomu, aby naplnili roli AS.  

V. Hlaváč – AS je kontrolní orgán a mimonormativní součástí jsou v očích AO velmi citlivě chápány, protože rozpočet, který 
odeberou, mají pocit, že vzali jim. V pocitech těch lidí, co rozpočet naplňují je to tak, že by si přáli, aby mimonormativní součásti 
fungovaly, co nejvíc efektivně a přijde mu, že v tomto je VIC jako černá skřínka. Vidíme vstupy a výstupy a jinak to moc pozorovat 
nejde. Ta snaha P. Ripky, který tu iniciativu začal, slouží k tomu, aby se mohlo posoudit, jestli peníze co do VICu tečou, dávají 
odpovídající výsledek. M. Kalika – jestli by se tedy mohl s někým sejít a vyjasnit si, jakou formu by to mělo mít. J. Janoušek – AS 
má svoje procesní postupy a komise, které řídí takovou kontrolu. Rektor – tohle jsou věci, které se s ředitelem vyjasňovaly víckrát, 
a není pravda, že bychom neměli metodu. Máme ji a nyní vede k reorganizaci mimonormativních součástí, která řadu věcí vyřeší. J. 
Kybic – náš úkol jako AS je kontrola peněz a také to, aby kontrola fungovala dobře. Má pocit, že helpdesk nefunguje dobře. Je tam 
víc než 1000 nevyřešených připomínek, nejstarší v roce 2013. KIS by rád vyhodnocoval činnost VICu podle helpdesku, ale to prostě 
nejde, protože tam podněty zůstávají hrozně dlouho a je podezření, že se s nimi nic neděje. Bylo by dobré toto probrat na KISu. V. 
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Hlaváč – technická k rektorovi. Končí volební období rektora ke konci roku, stihne to do konce roku. Rektor – myslí, že ano. V. 
Hlaváč – bude senát předem informován. Rektor – ano. Je to problém řízení VICu. M. Kalika – hájí systém nastavení práce VIC a 
helpedsku. Je překvapen, že to AS takhle vnímá, a hlavně tím, že se nic neřešilo ve chvíli, když přichází nějaká stížnost. Rektor – je 
překvapen, že je překvapen. Systém, jak se informuje jedna strana a druhá strana, je mlžnatý. J. Kybic – uvítal by, kdyby nějaký 
takový systém byl, abychom byli schopni říct: tohle se neudělalo, protože o tom někdo rozhodl. Tedy právě usnesení, které jsme 
rovněž chtěli připomenout. R. Holý – usnesení je do konce roku a snaží se na tom pracovat. P. Fridrichová – v helpdesku se dají 
úkoly zavřít a dá se tam okomentovat, proč se nedaly splnit. M. Kalika – to má jasný postup a znamenalo by to je úplně vyřadit. P. 
Ripka – jedna z věcí, kterou tam našel je, že nefunguje databáze KNEP. M. Kalika – byla ukončena. Za poslední léta se nikdo 
nezajímal o to, co tam je, a nikdo nedával nové podněty. Na jednání proděkanů požádali o ukončení. Rektor – ta opravdu už vyhasla 
a je potřeba nový sytém. P. Ripka – v materiálech dostali katalog, kde ta databáze byla. M. Kalika – katalog se tvořil pro rok 2021 
a pro rok 2022 už tam nebude.  

J. Janoušek – zkontroluje se, jestli tohle bude naplněno. Téma VICu zajímá hodně členů AO, ale jsou další usnesení, co se mají 
probrat. Další je usnesení 11-04, které žádá rektora o předložení materiálů k vnitřnímu mzdovému předpisu a schválení jeho další 
verze nejpozději do konce roku 2022. Jedná se o kontrolu hodnocení podle kariérního řádu, zda byla opravdu provedena na všech 
pracovištích. Rektor – kontrolu už provádí a na některých pracovištích tomu tak nebylo, například FD. Je to zadání pro součásti a 
bude překontrolováno. J. Janoušek – z pohledu vedoucího katedry na FIT chce říct, že byla vydána jasná směrnice děkana a v těchto 
dnech tomuto hodnocení věnuje opravdu hodně času. Na fakultě pozoruje, že všechno probíhá podle vnitřního mzdového předpisu. 
Rektor – bylo zadáno na kolegiu a kontroluje naplnění. J. Janoušek – příští zasedání bude zpráva od rektora, zda tyto procesy byly 
spuštěny na všech součástech a jestli jsou transparentní. Rektor – děkani jsou zaměstnavateli, takže oni stanovují pravidla a bude se 
kontrolovat, jak to stanovili. Není si jist unifikací, ale nečekal by to. Budeme vědět transparentní postupy.  

J. Janoušek – Další je Usneseni 11-05 – rozšíření prostoru pro Lvíčata a zvýšení nájmu od roku 2021/2022. Kvestor – došlo ke 
zvýšení. A. Bláhová – bylo dojednáno se SÚZ a navýšeno. Nepočítali s tím, že k tomu nájmu dostanou jídelnu, takže nájem za nové 
prostory a jídelna jsou 1000 korun za m2 a ostatní prostory jsou za 550 korun za m2. P. Ripka – projedná se v hospodářské komisi. 
Zdá se, že podmínka nebyla splněna. A. Bláhová – komise byla informována o navýšení nových prostor, ale ne o 160 m2 jídelny.  

J. Janoušek – další je usnesení, které se týká pololetního informování AS o stravovacích zařízeních, které nehospodaří aspoň 
s vyrovnaným rozpočtem. Nezaznamenal, že by komise byly pololetně informovány. Kvestor – stravovací zařízení nebyly v provozu 
kvůli covidu, jediné, co jelo, byla technická menza. Poprosil by, jestli by se tento úkol mohl odložit za půl roku, až se budou vědět 
čísla. Rektor – na výjezdním zasedání byla zpráva ředitele SÚZ o úsporách a předpokladech provozu, kde ta situace vypadá velmi 
rozumně, provedl patřičné reorganizace a úspory, SÚZ se dostává z nejhoršího a do konce roku by se měl dostat do černých čísel. J. 
Janoušek – komise v tomto budou jednat a budou sledovat situaci. Příslib o vyrovnaném rozpočtu je velice pozitivní.  

J. Janoušek – usnesení 14-13 ohledně zavedení procesu změnového řízení v IT. Rektor – souvisí s tím, co se nyní řešilo. V tomto 
duchu zaznělo, že se dohodli na konec roku k implementaci tohoto procesu. R. Holý – snažíme se pilotně ověřit celý proces 
změnového řízení. Má dokumentaci, jsou tam popsány všechny věci, a jaký dopad systém má. Snaží se zavést změnové řízení. J. 
Janoušek – konec roku je za chvíli a bylo by dobré se záměry seznámit komisi. R. Holý – na komisi KIS se to určitě probíhat bude, 
až se domluví termíny jednání tak, aby bylo k dispozici co nejvíc členů.  

L. Lábus – netýká se to usnesení, ale minule, když se schvalovala metodika, bylo přislíbeno, že pro příští rok se upřesní některá dílčí 
kritéria. Netýkalo se to jenom FA, tak aby se nezačalo řešit až v únoru a vedla se debata včas. Rektor – diskutovalo se na kolegiu a 
myslí, že jedna z věcí, které jsou v plánech do budoucna, je, že je potřeba udělat metodiku hodnocení aplikovaných výsledků, aby se 
neodrážela jenom od peněz, které jsou na projekt vyhrazené. Strategie toho, jak aplikovat výsledky to jednotlivých fordů ta už je 
precizována. Pro ford 6 se pracuje na tom, aby byla úspěšnost vyšší. Také se diskutuje zarážení knih, které nejsou ve WoS ani ve 
Scopusu. J. Janoušek – jsou a jaké konkrétní plány na postup. Jestli třeba do 14 dnů začne práce nějaké pracovní skupiny? Rektor 
– harmonogram následujících kroků je v obálce, kterou dal do podatelny. Aby vše bylo fér tak by počkal, až budou obálky 
s přihláškami na rektora rozlepeny a chtěl by to diskutovat až poté. Přesahuje to do dalšího roku. P. Ripka – bylo tam ještě usnesení 
ohledně knih a elektronických knih. Zjistili jsme, že knihovna nakupuje minimální množství knih. Rektor – už se diskutovalo i za 
přítomnosti ředitelky a bude také součástí reorganizace součástí, jak v tomto směru postupovat. R. Holý – řešilo se na knihovní radě. 
Pokud budou požadavky, tak by se částka na nákup dala navýšit. Rektor – zdánlivě nízká částka, ale na fakultách jsou investice 
vyšší, akorát knihy pak zůstávají v knihovnách na pracovištích.  

13. Investiční akce a jejich příprava 
a) Informace o přípravě Generelu+ 
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V. Kramaříková – pokračuje tým profesora Kohouta, chtějí validovat informace, které loni posbírali při přípravě a chtějí mít jasno, 
jestli jsou plochy opravdu dobře evidovány a využívány. Dále představila tři materiály, které se poslaly do doplňkového řízení. 
Termín je do 18. 10. a všechny součásti s ním byly seznámeny, takže doufá, že potom budou moci předložit finální materiál Generel+. 
J. Janoušek – jak je to s konkrétním zapojením členů AS v jednáních, za AS je tam J. Tywoniak? P. Ripka – našel na sharepointu 
pracovní verzi dokumentu. V. Kramaříková – je to doprovodný materiál k oněm 3 materiálům, které byly poslány do akademické 
obce k doplnění. Rektor – druhou půlku října by měla mít schůzku toho výboru, kde J. Tywoniak je.  

L. Lábus – chtěl upozornit na to, že je to velmi důležité téma pro budoucnost ČVUT, ale když si vezme kalkulačku tak zjistí, že 
mezi fakultami bohatými a chudšími se rozevřely nůžky. Když pracoval na tom, aby dostali investiční záměr na FA mezi 4 a 12 
metry na studenta, teď je kolem 4 a 24 metry. V metodice rozdělování peněz se dokážeme dohodnout, ale s metry to nejde. Rektor 
– v kolegiu existuje prioritní seznam. FIT je na prvním místě, je potřeba taky doplnit že musíme vymyslet metody, jak rychleji 
investovat a získávat finance nad rámec dotačního financování abychom mohli postavit všechno, co potřebujeme včas. J. Janoušek 
– na FIT už bojují doslova s každým metrem. J. Kybic – prostory na studenta nebo na vědce jsou velmi důležité, a v Generelu+ to 
nenašel. Chybělo mu tam manažerské shrnutí, jak jsme na tom, je rád, že vzniká strategie na úrovni vedení a tu by tam taky očekával. 
Rektor – bude tam. V. Kramaříková – srovnání chybí, protože chtěla objektivní čísla. Určitě tam bude a opravdu to je tak, jak říká 
děkan Lábus. Je tam 16 metrů maximum, ale rozdíly jsou obrovské, a fakt, že budeme mít metodiku, jak posuzovat jednotlivý stav 
projektů, bude součástí. Rektor – je dobré sebrat data unbiased, a metrika pak nad nimi bude pracovat lépe. O problémech na KN ví 
a jsou si toho vědomi.  

J. Tywoniak – teď je období sběru dat a myslí, že tam budou konfliktní věci, ty se vyčistí a pak s  daty je možné dále pracovat. 
Strategie je nezbytná, aby nastavila kroky, ale vnímejme to jako živý dokument, který bude vždycky zamražen k nějakému datu, ale 
musí být vždy živá záležitost, abychom byli připraveni. Rektor – některé části metriky jsou složitější a někde jednodušší. Je dobrý 
nápad se podívat, co je kde běžné. V. Kramaříková – přemýšleli nad srovnáním se zahraničím a prof. Kohout vypisoval téma jedné 
diplomové nebo disertační práce, nikdo se nepřihlásil. Kdyby se toho někdo chtěl ujmout, bude moc ráda. Rektor – nebo se musí 
angažovat někdo jiný než student. P. Ripka – je dobře že ta kostra je venku i nehotová, protože všichni můžou připomínkovat, co 
tam schází. Líbí se mu, že je tam oboustranná problematika pronájmů. A. Zabloudil – je nutná výstavba pro Kloknerův ústav, který 
je v nájmu, a smlouva vyprší v horizontu 5 let, zde je výstavba de facto nutnost. Rektor – to je jedna z podmínek, které se musí 
započítat a ví se o tom. L. Lábus – metry se nedají paušalizovat ale i ve srovnání výukových prostorů to jde vidět. Myslí, že velká 
univerzita by měla mít pracovníka, který tyto data hlídá neustále, a ne že diskutujeme jednou za 5 let generel. Je potřeba to mít jako 
kontinuální proces a základní podmínka je data pořád upřesňovat. Rektor – musí to být vnitřní priorita.   

b) Informace o využití ploch a velikosti pronájmů ČVUT a jeho součástí 

V. Kramaříková – všechny zve na sharepoint odboru rozvoje kde jsou materiály vyvěšeny. A prosí a připomínky. P. Ripka – dotaz, 
jestli to bude probíhat na základě dobrovolnosti nebo jestli proběhne kontrola oproti FISu a oproti registru smluv. V. Kramaříková 
– z registru smluv vytáhli spoustu věci. Je tam hodně vnitrodohod, které nejsou schopni dohledat, a není v jejich kapacitě dělat 
namátkovou kontrolu. J. Janoušek – dá se to udělat jako čestné prohlášení. Rektor – děkan musí být správný hospodář, takže tohle 
nemusí říkat čestným prohlášením, ale jako správný děkan. Musí poskytovat úplně a správné informace. P. Ripka – mohli bychom 
si připomenout, že jsou i jiné formy pronájmu, které z právního hlediska nejsou pronájmem. Jde o to najít všechny formy 
přenechávání ploch. V. Kramaříková – proběhla diskuse s proděkany, a nakonec upravili podle toho na základě informaci od J. 
Matase. Skutečně chtějí vědět o všem. P. Andres – směřuje to ke stavu, kde bude centrální registr na ČVUT, abychom viděli, jak 
jsou jednotlivé plochy využívány součástmi. V. Kramaříková – Generel+ je interní dokument který můžeme doplňovat stále a 
nejsme tlačení nějakým deadlinem z ministerstva. Ji nejvíc trápí, že nemá přehlednou mapu pracovišť a chtěla by i tohle doplnit a 
v dalším kroku, i kde jsou které přístroje. Rektor – prvně uvidíme ty výukové plochy a tam u nerovnovah můžeme začít dohadovat 
využívání a sdílení tak, aby se to použilo rychle. A ideálně alo za náklady. V. Kramaříková – na fakultách už se mezi katedrami 
sdílejí prostory, to určitě bude moc doplnit a přidat další fakulty. Na FELu toto už minutý rok bylo výsledkem vnitřní soutěže. Rektor 
– rytířské sály budou také shareované, aspoň se s tím počítá.  

c) Informace o opravě budovy FSv a přípravě dalších investičních akcí 

A. Kohoutková – odprezentovala současná fata a problémy tohoto projektu. Připomněla realizační tým, který je složen z lidí 
z ČVUT, z odboru i stavební fakulty. Do konce října 2021 se ukončí smlouva s projektantem, začne se připravovat zadání, založí se 
realizační tým, kde jsou další ekonomové a právníci. Za rok by se mohlo říct, že bude vysoutěženo a do roku 2024 by stavba mohla 
stát. V plánu investic je dáno, že 510 milionů se plánuje z dotačních peněz, 90 milionů je spoluúčast školy. Stavba bude stát mnohem 
více. Věří, že po volbách situace bude změněna a bude příznivější období. Kvestor – jednání s projektantem se prodloužilo do konce 
října. Začíná se s ním vyjednávat o ukončení smlouvy. L. Lábus – s tím, co slyšel o projektantovi, je pozitivní, že odejde. Chtěl 
varovat před tím, že v této době dodavatel pak zodpovídá za všechno. A. Kohoutková – musí vzít v úvahu naše parametry. Chceme, 
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aby inovace byly v tom projektu zapracovány. Chceme, aby budova využila nejnovější metody a vydržela dalších třeba 50 let. 
Nechceme jít po nejlevnějším řešení.  

d) Stav studií o alternativních řešeních prostorových potřeb ČVUT 

P. Ripka – součásti i ČVUT má nějaké potřeby, na ty se dají udělat studie a pak se dají řešit různými způsoby. Třeba UTEV a 
Kloknerův ústav chtějí novou budovu a zajímalo by ho, jestli se dělají alternativní studie na řešení těch potřeb jinak než výstavbou 
jiné budovy. Rektor – tohle je souběžná část Generelu+. Pro všechny věci bychom měli mít různá řešení. V. Kramaříková – na 
příštím zasedání předloží materiál, který jde na ministerstvu, týká se IP projektů, a jedna z položek je příprava těchto studií. Poslední 
rok rektor intenzivně komunikuje plán obnovy, ve spojitosti s několika projekty a investiční výstavbou. Požádala i děkany, jestli 
mohou dát dohromady týmy, aby se studie udělaly za celé rozvojové území, aby se opravdu daly udělat všechny varianty. P. Ripka 
– dostali jsme výsledky studie na stavbu objektu v Motole, je zadaná a řeší se studie objektu pro FIT a řešení problému Kloknerova 
ústavu v rámci Dejvického kampusu? V. Kramaříková – Kloknerův ústav se řešil v rámci Motola. Komplexní řešení diskutováno 
nebylo. Rektor – pokud jde o FIT, byla tam forma studie, kterou má děkan a jednalo se, aby část toho, co považují za duševní 
vlastnictví, modifikovali k vlastním potřebám. V. Hlaváč – každý rok nastává situace, že všem, kdo dávají peníze, nějaké zbydou. 
Co máme připraveno tak, že máme rozhodnutí o tom, že můžeme stavět, abychom mohli, když by ministerstvu něco zbylo? V. 
Kramaříková – diskutovaly se halové laboratoře, chceme mít připravené tak, aby byly rozfázované, abychom mohli vytahovat karty 
podle toho, kolik je kde finančních prostředků. D. Hlaváček – jak se vybírají architektonické týmy, které studie zpracovávají? Je to 
podstatné, aby výsledek byl kvalitní, a jak se připravuje zadání? V. Kramaříková – je ještě o krok napřed. Potřebuje vyřešit 
parametry pro územní rozhodnutí. To je první krok, a další bude určitě v rámci univerzity a zároveň součást toho bude přesný 
harmonogram a doporučené kroky.  

14. Různé  
T. Evan – má ekonomickou věc – inflaci. My máme relativně hodně fondů, které nejsou dobře zajištěné proti inflaci, a nedostal 
žádné vnitřní výnosové procento, kterého chceme dosahovat. Jestliže nebude komerčních 5-6 % a máme 5 % inflaci, tak ztrácíme 7 
% ročně z nezajištěného majetku. Existuje nějaký plán, kdyby stále pokračovala a co budeme dělat? Rektor – jako univerzita 
nemůžeme investovat. Nemůžeme pracovat s vnitřním výnosovým procentem. To, co musíme udělat, a tajemníci to chtějí udělat, je 
přesoutěžit banku. Ted máme KB a ať už aktivujeme k lepší podpoře KB nebo někoho dalšího, pak by naše peníze byly lépe uloženy. 
Nejsme firma a nemůžeme investovat veřejné peníze. T. Evan – nejsme firma, ale asi by si nechal udělat právní analýzu. Do 
nemovitosti bychom mohli třeba. Rektor – nemůžeme investovat peníze z dotace a příspěvku. Tohle nejde. Jsme veřejná instituce, 
nejsou to naše soukromé peníze. P. Ripka – což souvisí se mzdovými předpisy a kariérním řádem. Jestliže některé součásti mají 
velké prostředky na velkém úctě a nedají to do mezd tak to je problém, ale to se nedá řešit celoškolsky. Rektor – to je jedna věc, ale 
pak jsou ještě pravidla, co se dá dělat s veřejnými penězi, a to je jiná otázka.  

L. Kulička – jak je na tom Bubenečská kolej? Kvestor – firma, která byla vysoutěžená, chytla na začátku 2 měsíce prodlevu při 
bouracích pracích. Ukázalo se, že stavba byla dost ošizena, je tam problém se stropními konstrukcemi a střechou. Domluvili se na 
kontrolních dnech jednou za 6 týdnů. Mají velký problém i s dodávkou materiálů, hlavně oken, ta se zpozdila o měsíc, ale do poloviny 
listopadu bude zatepleno. Budeme muset udělat ústupky, aby se studenti mohli v září 2022 nastěhovat. Rektor – jsme mezi termíny, 
které jsou na základě výběrového řízení, a mezi dodávkami, které se hroutí. Kvestor – řeší se s ministerstvem, a co se prodraží, jde 
za ČVUT. Je tam termín duben 2022, aby se všechno stihlo. V závěsu za tím je rekonstrukce některých bloků na Strahově.  

K. Vítek – ad rozvojové projekty. Četl si, co tam teď běží, protože jeho komise to měla na starost a chtěl připomenout, že o těchto 
projektech se člověk na ČVUT vůbec nedozví. Dřív se vybíraly projekty pracovníků, a teď se vybírá v rámci vedení. Chtěl napsat 
projekt na Stratech. Abychom nebyli jenom škola pro pražský region. Myslí, že by se mělo umožnit, aby se k tomu lidi vyjádřili, 
protože to, co se v některých oblastech podniká, nemusí být účinné. Rektor – soutěž vypsanou každý rok máme. Je to povolené 
procento, a fakulty si musí udělat priority v tom, co do soutěží chtějí dát. IP projekty, malé projekty v tom nebývají, ale určitě tam 
jsou v maximální možné míře přístroje, a to je to, co se týká samotného IP projektu. K. Vítek – lidi z regionů neví, jak ČVUT vypadá 
a musíme se o to starat. Rektor – my se staráme a jde to vidět v celostátním hodnocení univerzit. Rozhodně nejsme regionální 
pražská škola. Z. Škvor – Stratech je potřeba podpořit, ale institucionální plány záleží na plánu ministerstva a úplně všechno do nich 
dát nemůžeme, ale hledejme cestu, jak to podpořit tak jako tak. K. Vítek – na podporu studia tam bylo několik projektů. J. Janoušek 
– souvisí to s tím, jestli na úrovni ČVUT máme diskutovat projekty, které nejsou podpořeny součástmi. Rektor – operace ve fondu 
budoucnosti, ten by to mohl nést, ale je to něco, na čem se musíme shodnout, abychom nic neztratili.  

J. Sláma – prosba na G. Achtenovou, loni vyhlásila první kolo stipendia pro nadané studenty. Diskutovalo se na komisi a mělo 
pozitivní ohlas, chtěli by diskutovat i nad výsledky a dopadem. V minulém týdnu dostal emailem druhou výzvu, takže chtěl požádat 
o výsledky za tu první výzvu. G. Achtenová – byli informováni proděkani o studentech kteří byli odměněni. Byla druhá výzva, která 
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je pouze omezená a je specifikována pouze pro vědecké výsledky nebo reprezentaci. Je otázka, jestli neudělat shrnutí obojího. Fakulty 
informaci dostaly. Rektor – připravuje se výzva na stipendium pro studenty v rodičovské těžké situaci.  

T. Pokorný – pracuje se na elektronickém volebním systému a na různé systémy? Rektor – volební systém se zkouší na volební 
radě. R. Holý – zkouší se to na fakultě architektury, řeší se různé parametry systému.  Rektor – VR ho používá. T. Pokorný – dotaz 
na změny podle volebních řádů fakult. R. Holý – zatím nenašli systém co by nešel udělat. Je to jeden systém, co je celouniverzitní. 
J. Janoušek – tento systém, který ČVUT zakoupilo, budeme používat i v AS, kdybychom hlasovali nekontaktně tajným způsobem.  

I. Bláhová – informace ohledně MŠ. Stále jsou jednotky volných míst, kdyby někdo hledal MŠ tak ať dají vědět.  

V. Vymětalová – legislativní komise se dostala k jednacímu řádu AS a chtěli by precizovat znění. Jsou tam možnosti dodat nějaké 
materiály, udělali předběžnou časovou osu a chtějí na podzim sbírat návrhy a na zasedáních o nich diskutovat. Na konci roku by měl 
být finální materiál. Chtěla požádat o všechny kdo má zájem ať podají návrhy.  

Z. Škvor – zasedala komise pro obsazení postdocu a vypadá to, že místa byla obsazena konsensuálně, ale postdoci se zase odhlasují, 
protože mají přihlášek. J. Janoušek – na výjezdním setkání se dostala informace, že jednotlivé fakulty pro postdocy dostaly kvóty 
a vzniklo z toho překvapení, protože fakulty, které jsou výkonné a mají velké fondy, mají vyšší kvóty než fakulty, které se rozvíjí. 
Z. Škvor – děkani tuto věc delegovali proděkanům a budou informováni na kolegiu. Nakonec se dospělo k tomu, že se daly každé 
fakultě nejméně 2 pozice, ústavu nejméně jednu a pak se přeřazovalo podle DKRVO. O ty nejlepší doktorandy je velký zájem a bylo 
potřeba, aby fakulty mohly říct, že někoho berou. Rektor – je vidět že výkonově slabší fakulty byly podpořeny a jde to vidět v číslech. 
Toto je plošná operace, není to podpůrný segment. J. Janoušek – na výjezdním zasedání se toto řešilo hodně. Byl souhlas s posílením 
rozvíjejících se fakult.  

Další zasedání by mělo být 27. 10. kdy se bude volit rektor. Členové AS by se měli vidět dříve, 13. 10. bude představení kandidátů 
před AS. Není to standardní zasedání. Dále 20. 10. je představení kandidátů, kteří se do volby přihlásí před AO, což také pořádá AS 
a je to spíše diskusní fórum. Vše se streamuje pro AO a zaměstnance. Vždy akce začíná v 13:30. P. Ripka – akce tohoto typu není 
dobrá v 13:30, protože hodně lidí učí, ale spíš by to začal třeba ve 4. J. Janoušek – představení před senátem je vhodné začínat ve 
13:30, ale souhlasí, že začátek akce pro AO by mohl být později. Bude se to diskutovat. Pro a proti je to celá řada. Každopádně akce 
bude přenášena přes online a půjde online zadávat dotazy. Na závěr poděkoval za účast a ukončil zasedání.  
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