
Usnesení	AS	ČVUT	z	2.	zasedání	konaného	25.1.2017	
 

 
 

1. Schválení programu 2. zasedání  
 
Hlasování:  39-0-0 (pro-proti-zdržel se hlasování) 
Usnesení 02-1: AS ČVUT schvaluje předložený program 2. zasedání AS 
ČVUT. 
 
 

2. Kontrola	a	schválení	zápisu	z	30.	zasedání	AS	ČVUT	minulého	funkčního	
období 
 
Hlasování:  38-0-2 
Usnesení 02-2: AS ČVUT schvaluje zápis z 30. zasedání AS ČVUT 
minulého funkčního období. 

	
	

3. Kontrola	a	schválení	zápisu	z	ustavujícího	zasedání	AS	ČVUT	 
 
Hlasování:  40-0-0 
Usnesení 02-3: AS ČVUT schvaluje zápis z 1. zasedání AS ČVUT. 

	
	

4. Schválení	složení	komisí	AS	ČVUT	
	

Hlasování:  40-0-0 
Usnesení 02-4: AS ČVUT bere na vědomí následující složení jeho stálých 
komisí: 
Legislativní komise: Olšák (předseda), Hrdlička, Mikyška, Hlaváček, 
Doktor, Dvořáková, Vymětalová, Polách. 
Komise pro pedagogické záležitosti: Kabele (předseda), Cajthaml, Bauma, 
Bláhová, Olšák, Chytrá, Šrubař, Feit, Efremova, Friedjungová, Andres, 
Červený. 
Hospodářská komise: Hrdlička (předseda), Bittnar, Cajthaml, Šulc, Kybic, 
Richter, Matějovská, Vymětalová, Janoušek, Muzikář, Polách, Hlaváč, 
Schmid. 
Komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium: Petráček (předseda), 
Bittnar, Nožička, Kybic, Richter, Matějovská, Doktor, Kašpar, Böhm, 
Janoušek, Polách, Hlaváč. 
Komise pro rozvoj: Nožička, Bláhová, Petráček, Richter, Hlaváček, 
Dvořáková, Kašpar, Janoušek, Friedjungová. 
Komise pro informační strategii: Kybic (předseda), Bauma, Olšák, 
Begera, Mikyška, Šrubař, Faltus, Konečný, Muzikář. 
Komise pro SÚZ: Dvořáková (předsedkyně), Matějka, Volech, Bakovský, 
Farník, Hodek, Jeřábek. 



Studentská komise: Bakovský (předseda), Matějka, Mára, Volech, Begera, 
Chytrá, Farník, Holeček, Konečný, Böhm, Pokorný, Jeřábek, Wurmová. 
 
 

5. Volba	předsedy	Komise	pro	rozvoj	AS	ČVUT 
 

 

Hlasování : 38-0-2 
Usnesení 02-5: Akademický senát ČVUT určil volební komisi pro volbu 
předsedy Komise pro rozvoj ve složení: Olšák (předseda), Cajthaml, 
Petráček. 
 
 
Komise pro rozvoj 
prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. 
Hlasování : 36-1-2 
Usnesení  02-6:  AS ČVUT zvolil v tajné volbě předsedou Komise pro 
rozvoj prof. Ing. Jiřího Nožičku, CSc. 
 

 

6. Schválení	náhradníka	delegáta	do	SK	RVŠ	
 
Hlasování : 38-0-1 
Usnesení 02-7: Akademický senát ČVUT určil volební komisi pro volbu 
náhradníka delegáta v Studentské komoře rady vysokých škol ve stejném 
složení jako pro volbu předsedy Komise pro rozvoj. 

 

Hlasování : 39-0-1 
Bc. Michal Farník 
Usnesení 02-8: Akademický senát ČVUT zvolil v tajné volbě náhradníkem 
delegáta ve Studentské komoře Rady vysokých škol Bc. Michala Farníka. 
 
 

9. Přehled	nesplněných	usnesení	AS	z	minulého	volebního	období	
 
Hlasování : 37-0-3 
Usnesení 02-9: Akademický senát ČVUT se vrátil k usnesení č. 25-04a, 
kterým žádal informace o způsobu úhrady záporného zůstatku na fondu 
FRIM účtu škola. AS žádá kvestora ČVUT o podrobné a položkové 
vyčíslení pravděpodobných vícenákladů spojených s dostavbou objektu 
ČVUT CIIRC a s výpovědí ČVUT z objektu Zikova 4. Minimální rozsah 
předkládaných položek bude obsahovat: 
a) neuhrazené náklady a vícenáklady na projekt ČVUT CIIRC nezbytné pro 
úplnou kolaudaci, 
b) náklady na rekonstrukci vyňatých prostor v objektu B ČVUT CIIRC, 
c) náklady na roční provoz objektů ČVUT CIIRC, 
d) náklady na vybavení prostor ČVUT CIIRC nábytkem a zařízením pro 
běžný provoz, 



e) náklady na stěhování do objektů ČVUT CIIRC po jednotlivých 
uživatelích, 
f) vícenáklady na provoz objektu Zikova 4 (místně obvyklé nájemné pro 
uživatele Kloknerův ústav, VIC a Nakladatelství ČVUT – tiskárna a sklad), 
g) podpora požadovaná CIIRC pro rozjezd provozu, 
h) náklady na oslavy 310 let ČVUT, 
i) úhrada pohledávek za půjčky a pokuty UCEEB. 
 
 
Hlasování : 36-0-1 
Usnesení 02-10: AS ČVUT znovu žádá vedení o podrobný popis čerpání 
v projektu SÚRAO (minimálně v rozsahu stanoveném zákonem o volném 
přístupu k informacím); senát žádá o podrobný popis výstupů projektu a 
zápisy kontrolních dnů; senát požaduje, aby byli zástupci samosprávy zváni 
na kontrolní dny projektu. Senát požaduje zajištění odborné reprezentace 
ČVUT v rámci projektu a kontrolních dnů. Senát žádá kvestora o vytvoření 
metodiky doplňkové činnosti, podle které bude projekt realizován. Senát 
žádá prorektora VaV o detailní informaci o všech projektech spadajı́cı́ch 
pod Odbor pro řízení projektů a transfer technologií, včetně detailů jejich 
financování (minimálně v rozsahu stanoveném zákonem o volném přístupu 
k informacím). 
 
 
Hlasování : 30-0-7 
Usnesení 02-11: AS konstatuje, že mu nebyly poskytnuty relevantní 
podklady o účtování tzv. Projektu výzkumné podpory hlubinného úložiště, 
ačkoliv se jednalo o veřejné prostředky. 
Akademický senát se proto rozhodl k pravidelnému naplňování povinnosti 
AS dané § 9 odst.(1) písm. c): “schvaluje rozpočet vysoké školy předložený 
rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků vysoké školy”, a 
žádá proto pro předsedu AS, předsedu hospodářskékomise AS a předsedu 
komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS plný přístup pro 
prohlížení okamžitého stavu a pohybů v roce 2015 a dále v účetním 
systému FIS. 
 
 

10. Stav	postupu	prací	na	novém	Statutu	ČVUT	a	dalších	vnitřních	předpisech	a	
harmonogram	dalšího	postupu	
 
Hlasování : 35-0-0 
Usnesení 02-12: AS ČVUT žádá rektora, aby v zájmu lepší koordinace na 
přípravě vnitřních předpisů ČVUT byly s legislativní komisí AS ČVUT 
bezodkladně sdíleny veškeré informace týkající se všech fází příprav na 
návrhu všech těchto předpisů. Legislativní komise bude k těmto 
informacím připravovat zprávy a stanoviska pro senát, které poslouží také 
jako vhodná zpětná vazba i pro další jednání o vnitřních předpisech v 
akademických poradních sborech ČVUT. 
 



13. Různé	
 
Hlasování : 30-0-0 
Usnesení 02-13: AS ČVUT podporuje stanoviska Studentské komory Rady 
vysokých škol vyjádřená v usneseních 17-22-02, 17-22-03 a 17-22-04 
týkající se navýšení rozpočtové kapitoly MŠMT pro vysoké školy a finanční 
podpory studentů doktorského studia. 

 

 
 
 
 

 
 
 

V Praze dne 25.1.2017 doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. 
        předseda AS ČVUT 
 
 
 

 


