Usnesení AS ČVUT z 7. zasedání konaného 17. 6. 2020
1. Schválení programu
Hlasování : 40-0-0 (pro-proti-zdržel se hlasování)
Usnesení 7-1: AS ČVUT schvaluje program 7. zasedání AS ČVUT s přesunutím
bodu Informace rektora za bod Vyhlášení termínů dalších zasedání AS ČVUT a s
úpravou textu "2020-2021" na "2021-2022".
Usnesení bylo přijato.
2. Schválení návrhů členů Vědecké rady CIIRC

Hlasování : 36-0-3
Usnesení 7-2: AS ČVUT určil pro 7. zasedání AS ČVUT volební komisi pro
tajná hlasování ve složení: Tywoniak (předseda), Šrubař, Sláma.
Usnesení bylo přijato.
15. Vyhlášení termínů dalších zasedání AS ČVUT

Hlasování : 41-0-1
Usnesení 7-3: AS ČVUT vyhlašuje termíny dalších zasedání na 23. 9., 21. 10.,
25. 11. a 16. 12. 2020.
Usnesení bylo přijato.
12. Projednání úhrad za mimořádné a nadstandartní administrativní úkony pro
akademický rok 2020-21

Hlasování : 39-0-3
Usnesení 7-4: AS ČVUT souhlasně projednal PR č. 13/2020 Úhrady za
mimořádné a nadstandardní administrativní úkony pro akademický rok 2020/21.
Usnesení bylo přijato.
2. Schválení návrhů členů Vědecké rady CIIRC

Hlasování : Hlasování po osobách.
Usnesení 7-5: AS ČVUT schválil návrhy členů Vědecké rady CIIRC:
Interní členové:
prof. Dr. Ing. Vladimír Blažek, dr.h.c. (27-0-2)
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. (27-2-1)
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr.h.c. (26-1-3)
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c. (19-7-4)
doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D. (27-2-1)
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. (27-2-1)
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek (26-2-2)
prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. (23-1-6)
Dr. Ing. Josef Šivic (26-0-3)
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (24-4-2)

prof. Ing. Jiří Žára, CSc. (27-0-1)
Externí členové:
Ing. Rut Bízková (25-3-2)
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (28-0-2)
prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. (28-0-2)
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA (23-5-1)
prof. Ing. Josef Psutka, CSc. (27-1-2)
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. (28-0-1)
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h.c. (26-3-1)
Ing. Ondřej Špinka, Ph.D. (27-1-2)
prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. (27-0-3)
prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (27-1-2)
3. Schválení návrhů na odvolání členů Vědecké rady MÚVS

Hlasování : Hlasování po osobách.
Usnesení 7-6: AS ČVUT schválil návrhy na odvolání členů Vědecké rady
MÚVS:
Interní členové:
doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D. (26-3-1)
Doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. (26-0-4)
Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. (25-1-4)
Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. (24-1-5)
Doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D. (25-1-4)
Externí členové:
Prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. (25-1-4)
Doc. Ing. Michal Kavan, CSc. (26-2-2)
Prof. Dr. Ing. Zdenek Kůs (25-1-4)
Doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (25-0-5)
Prof. Ing. Petr Moos, CSc. (22-7-1)
Doc. Ing. Daniela Špirková, Ph.D. (25-0-5)
Doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph. D. (25-0-5)
Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph. D. (25-0-5)
Ing. Petr Zahradník, MSc. (23-3-2)
4. Schválení Výroční zprávy o hospodaření ČVUT za rok 2019

Hlasování : 41-0-1
Usnesení 7-7: Akademický senát ČVUT schválil „Výroční zprávu o hospodaření
za rok 2019“ s následujícími změnami:
1. Za tabulku 14 bude přidán text: „Přehled dalších dlouhodobých závazků
součástí ČVUT:
- Fakulta strojní: 456 659 645,48 Kč za nesplacenou část návratné finanční
výpomoci FS ČVUT,
- SÚZ: 969 413,68 Kč za myčku nádobí.“

2. Do úvodní části budou doplněny trendy klíčových indikátorů za posledních 5
let: příjmy v základní struktuře: výnosy (příspěvek na vzdělávání, příspěvek na
RVO, granty OP, granty ostatní, doplňková činnost tvůrčí, doplňková činnost
ostatní, platby od studentů, ostatní příjmy, celkem), náklady (osobní, materiál a
drobné přístroje, investiční přístroje, stavební práce, ostatní náklady, celkem),
počet zaměstnanců a průměrná mzda.
Usnesení bylo přijato.
5. Schválení Rozpočtu ČVUT pro rok 2020

Hlasování : 42-0-1
Usnesení 7-8: Akademický senát ČVUT schválil „Rozpočet ČVUT pro rok
2020“ s tím, že pod nadpis “3) Objem investičních akcí ČVUT v Praze v r. 2020”
bude uvedena tato věta: „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.“
Usnesení bylo přijato.
6. Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu ČVUT pro roky 2021 a 2022

Hlasování : 38-0-1
Usnesení 7-9: Akademický senát ČVUT schválil „Střednědobý výhled rozpočtu
ČVUT pro roky 2021 a 2022.“ s tím, že investiční akce v něm uvedené budou
podléhat zvláštnímu schválení.
Usnesení bylo přijato.
Hlasování : 40-0-1
Usnesení 7-10: AS ČVUT souhlasí s užitím Sociálního fondu pro cílenou
podporu rodičů školou povinných dětí a dalších zaměstnanců ČVUT, kteří se v
souvislosti s epidemií dostali do tíživé situace. Tato podpora nemusí být v
případech určených rektorem podložena žádostí zaměstnance ani dalšími
doklady, jestliže pracovník pobírá na ČVUT přídavky na děti.
Usnesení bylo přijato.
7. Schválení Volebního řádu AS ČVUT

Hlasování : 38-1-2
Usnesení 7-11: AS ČVUT schválil Volební řád AS ČVUT a 7. změny Statutu
ČVUT související s příslušnými změnami Volebního řádu ČVUT.
Usnesení bylo přijato.
8. Schválení Jednacího řádu AS ČVUT

Hlasování : 14-25-2
Usnesení 7-12, protinávrh: AS ČVUT schvaluje návrh Jednacího řádu AS
ČVUT ve verzi 3 s úpravou čl. 4 odst. 7 písm. i), který zní "V případě souhlasu

členů komise je možné provést hlasování formou per rollam. Předseda stanoví
lhůtu pro vyjádření k projednávanému materiálu, vyzve členy komise, aby
vyjádřili, zda jsou pro, proti nebo zda se zdržují. Platí, že pokud se člen komise
ve stanovené lhůtě nevyjádří, tak se zdržel hlasování. Pokud je obtížné materiál
projednat např. s ohledem na připomínky, svolá předseda řádnou schůzku
komise." V čl. 4 odst. 7 se písmeno j) zrušuje. V čl. 4 odst. 7 se písmeno k)
označuje j). Čl. 2 odst. 8 se vypouští (s přečíslováním ostatních odstavců).
Usnesení nebylo přijato.
Hlasování : 31-6-5
Usnesení 7-12: AS ČVUT schvaluje návrh Jednacího řádu AS ČVUT ve verzi 3 s
úpravou čl. 4 odst. 7 písm. i), který zní "V případě souhlasu členů komise je
možné provést hlasování formou per rollam. Předseda stanoví lhůtu pro vyjádření
k projednávanému materiálu, vyzve členy komise, aby vyjádřili, zda jsou pro,
proti nebo zda se zdržují. Platí, že pokud se člen komise ve stanovené lhůtě
nevyjádří, tak se zdržel hlasování. Pokud je obtížné materiál projednat např. s
ohledem na připomínky, svolá předseda řádnou schůzku komise." V čl. 4 odst. 7
se písmeno j) zrušuje. V čl. 4 odst. 7 se písmeno k) označuje j).
Usnesení bylo přijato.
9. Schválení Kariérního řádu ČVUT

Hlasování : 37-0-1
Usnesení 7-13: AS ČVUT schválil Kariérní řád ČVUT v Praze ve verzi 10 a
související změnu Statutu ČVUT.
Usnesení bylo přijato.
10. Schválení změn přílohy č. 5 Statutu ČVUT – poplatky za studium

Hlasování : 37-0-1
Usnesení 7-14: AS ČVUT schválil změnu Přílohy č. 5 Statutu ČVUT.
Usnesení bylo přijato.
11. Schválení změny Organizačního řádu MÚVS

Hlasování : 36-0-2
Usnesení 7-15: AS ČVUT schválil změny Organizačního řádu MÚVS.
Usnesení bylo přijato.
13. Vyjádření souhlasu se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi ČVUT a Pod Juliskou, a.s. a Hlavním městem Prahou

Hlasování : 31-0-4
Usnesení 7-16: AS ČVUT se souhlasně vyjadřuje k návrhu Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene (dále „Smlouva“) mezi ČVUT jako budoucí
povinnou osobou, a Pod Juliskou, a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 jako
stavebníkem, a Hlavním městem Prahou zastoupeným Pražskou
vodohospodářskou společností, a.s. jako budoucí oprávněnou osobou, jejímž
předmětem je závazek smluvních stran uzavřít smlouvu o zřízení věcného

břemene - služebnosti („budoucí smlouva“) k tíži pozemku ČVUT parc.č. 2720/7
v k. ú. Dejvice, obec Praha, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro hl. m. Prahu na listu vlastnictví č. 221, ve prospěch přeložky vodovodu
a kanalizace (vodní dílo) na zatíženém pozemku, jejímž vlastníkem bude Hlavní
město Praha.
Usnesení bylo přijato.
14. Vyjádření souhlasu s návrhem smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch TMobile Czech Republic a.s.

Hlasování : 35-0-3
Usnesení 7-17: AS ČVUT se souhlasně vyjadřuje k návrhu Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení služebnosti (dále „Smlouva“) mezi ČVUT jako
budoucím povinným a T-Mobile Czech Republic a.s. jako budoucím
oprávněným, jejímž předmětem je závazek smluvních stran uzavřít smlouvu o
zřízení služebnosti („budoucí smlouva“) k pozemkům ČVUT parc.č. 681/12 a
681/61 v k. ú. Dejvice, obec Praha, zapsaných v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu na listu vlastnictví č. 221,spočívající v právu
T-Mobile Czech Republic a.s. umístit, provozovat a udržovat na uvedených
pozemcích vedení komunikační sítě.
Usnesení bylo přijato.

V Praze dne 17. 6. 2020

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
předseda AS ČVUT

