Zápis ze 58. zasedání Správní rady ČVUT
30. 10. 2020 prostřednictví MS Teams
Připojeni: prof. Ing. Petr Sáha, CSc., doc. RNDr. Dana Drábová, Ph.D., Mgr. František Bureš,
MBA, LL.M., Ing. Petr Dvořák MBA, Ing. Michaela Šojdrová, Ing. arch. Jan Kasl, Ondřej Kolář,
Ing. arch. Fibiger, CSc., Ing. Vlastimil Picek, Mgr. Radek Vondráček (připojen na třetí bod
jednání)
Host: Doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., Doc. JUDr. Jan Pauly
1. Zahájení a schválení programu
Předseda SR uvítal přítomné členy a hosty, konstatoval, že správní rada je usnášeníschopná
a zahájil jednání SR ve 14.15.
Zaslaný program jednání byl schválen všemi přítomnými členy beze změny.
Systém hlasování byl nastaven prostřednictvím chatu MS Teams – napsáním PRO, PROTI,
ZDRŽEL SE
2. Materiály předkládané k projednání podle § 15 odst. 2 písmene c)
2.1. Institucionální plán ČVUT pro rok 2021
Rektor stručně představil Institucionální plán ČVUT pro rok 2021, který je součástí
strategického řízení pro oblast vysokých škol realizovaného MŠMT. Struktura opatření IP je
vytvořena na základě dlouhodobých priorit rozvoje ČVUT a vyhodnocení potřeb stanovených
jednotlivými součástmi v srpnu 2020 po vyhlášení podporovaných cílů ze strany MŠMT.
Struktura opatření byla projednána vedením ČVUT a následně Kolegiem rektora v září 2020.
Akademický senát projednal úpravu rozdělení prostředků IP ČVUT pro rok 2021 na svém
zasedání 21. 10. 2020
Usnesení: Správní rada ČVUT projednala úpravu rozdělení prostředků IP ČVUT pro rok 2021.
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy.
3. Materiály předkládané podle § 15 odst. 1 k vyslovení předběžného písemného souhlasu SR
k právnímu jednání školy ve věcech vlastnického práva k nemovitostem, movitostem 500
násobku dle zvláštního předpisu, ve věcech věcného práva nebo k účasti a finančnímu podílu
v jiné organizaci.

3.1. Smlouva o koupi Galerie Jaroslava Fragnera
Předseda správní rady uvedl, že projednání koupě Galerie Jaroslava Fragnera je na
jednání správní rady již po čtvrté. Správní rada ČVUT vyslovila již na předchozích jednání
souhlasné stanovisko s touto koupí, která rozšíří majetek ČVUT a uzavře komplex
Betlémské kaple a Betlémského paláce na nějž Galerie JF navazuje.
Rektor okomentoval plánované zlepšení využití Betlémského areálu poté, co ČVUT
Frágnerovu galerii získá. V plánu je významné propojení existujících prostor a aktivit,
oživení areálu a jeho lepší řízení. Je vypracován koncept kulturního prostoru Betlémská
beseda.
Pozn. rektor zaslal před konáním správní rady 29. 10. všem členům správní rady materiál:
Manažerské shrnutí k využití prostor Betlémského areálu po získání Frágnerovy galerie.
Usnesení: Správní rada ČVUT v Praze souhlasí, aby České vysoké učení technické v Praze jako
kupující uzavřelo kupní smlouvu, kterou koupí od Nadace české architektury, IČO: 67984312,
se sídlem Betlémské náměstí 169/5a, 110 00 Praha 1, pozemek parc. č. 198/2 zastavěná
plocha a nádvoří v katastrálním území Staré Město, obec Praha, jehož součástí je stavba,
budova s č.p. 169 (objekt občanské vybavenosti) s adresním místem Betlémské náměstí
169/5a, včetně příslušenství (dále jen „předmět převodu“). Kupní cena za předmět převodu
nepřesáhne 89 000 000,- Kč (slovy: osmdesát devět milionů korun českých); výše částky je
uvedena bez daně z přidané hodnoty.
Usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy

3.2. Smlouva o zřízení služebnosti cesty a stezky
Rektor uvedl, že jde o narovnání majetkových vztahů z minulosti, kdy pan Flohr zaplatí
jednorázovou částku za užívání cesty přes služebný pozemek ke svému pozemku.
Usnesení: Správní rada ČVUT v Praze souhlasí, aby České vysoké učení technické v Praze jako
povinný ze služebnosti uzavřelo s panem Michalem Flohrem, nar. 3. 11. 1967, IČO: 15068102,
se sídlem Rooseveltova 764/31, Bubeneč, 160 00 Praha 6 jako oprávněným ze služebnosti
smlouvu o zřízení služebnosti cesty a stezky, jejímž předmětem je zřízení služebnosti
k pozemku povinného ze služebnosti parc. č. 2458/1 v kat. území Břevnov, obec Praha
(„služebný pozemek“) v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 4000-15/2020 ve
prospěch oprávněného ze služebnosti, spočívající v právu oprávněného ze služebnosti chodit
nebo jezdit přes služebný pozemek k svému pozemku parc. č. 2456/2, pozemku parc. č.
2456/8, jehož součástí je stavba a k pozemku parc. č. 2456/9, jehož součástí je stavba, vše
v kat. území Břevnov, obec Praha.

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy.
3.3. Založení zapsaného ústavu CyberSecurity Hub, z. ú.
Rektor uvedl, že CyberSecurity Hub by měl být založen třemi stávajícími veřejnými vysokými
školami, které jsou členy NC3 – Masarykovou univerzitou, Vysokým učením technickým
v Brně a Českým vysokým učením technickým v Praze. CyberSecurity Hub, z.ú. bude
zajišťovat především dvě pilotní aktivity identifikované týmem NC3 a posouzené a schválené
jeho radou. Akademický senát ČVUT se kladně vyjádřil k založení CyberSecurity HUB, z. ú. na
svém zasedání dne 21. 10. 2020.
Sídlo ústavu bude v Brně.
Usnesení: Správní rada souhlasí podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách
se založením CyberSecurity HUB, z. ú.
Usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy.
4. Různé
4.1. Rektor okomentoval materiál Finanční ztráty vysokých škol v důsledku koronavirové
krize do 31.8.2020 v mil. Kč, který byl zaslán členům správní rady před jejím konáním.
Rektor informoval o projektu GE Aviation a jeho řešení s Ministerstvem průmyslu a
obchodu.
4.2. Členové SR vyjádřili poděkování panu rektorovi a jeho týmu ČVUT za práci, kterou
odvádějí v rámci vývoje a realizace inovativních technologií v boji s koronavirem.
Místopředseda SR František Bureš navrhl usnesení:
Správní rada ČVUT v Praze děkuje panu rektorovi a jeho týmu za proaktivní přístup k vývoji a
realizaci inovativních technologií v boji s koronavirem.
Usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy.

Zapsala: Ing. Lucie Orgoníková

