Zápis ze Správní rady ČVUT v Praze 29. 3. 2022 od 16.00
zasedací místnost rektora, budova A, Jugoslávských part. 3
Přítomni: Prof. Ing. Petr Sáha, CSc., Ing. Dana Drábová, Ph.D., Mgr. František Bureš, MBA,
LL.M. , Ing. arch. Jan Kasl, Ing. Martin Jahn, Mgr. Karel Komárek, Mgr. Ondřej Kolář, RNDr.
Jiří Slovák, Ing. Michela Šojdrová, Ing. Jiří Rusnok, Ing. Jan Fibiger, Mgr. Radek Vondráček
(od 16.17 hod)
Rektor doc. RNDr. Petráček, CSc,
Host: pror. Ing. Veronika Kramaříková, MBA, doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
Tajemnice: Ing. Lucie Orgoníková
Omluveni: Ing. Vladimír Dlouhý, CSc, Ing. Petr Dvořák, MBA, Ing. Vlastimil Picek
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Schválení přijatých usnesení v per rollam hlasování
3. Materiály předkládané k projednání podle § 15 odst. 3 Zákona o vysokých školách
3.1. Žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci Národního plánu obnovy
pro oblast vysokých škol
4. 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.
4.1. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi ČVUT v Praze a Pražskou
plynárenskou Distribuce, a. s.
5. Informace rektora
6. Různé
7. Závěr

1. Zahájení a schválení programu - předseda správní rady prof. Petr Sáha zahájil jednání
SR ČVUT v Praze v 16.00.
Jednání se konalo hybridní formou – prezenčně + prostřednictvím MS Teams.
Dle počtu přítomných členů byla správní rada usnášení schopná.
Předložený program byl schválen všemi přítomnými členy

2. Schválení přijatých usnesení v per rollam hlasování
Od posledního zasedání správní rady proběhla dvě per rollam hlasování:

-

25. 11. 2021 byl ke per rollam hlasování zaslán Plán realizace strategického
záměru ČVUT pro rok 2022
Usnesení per rollam 4/2021 - "SR ČVUT v Praze schválila dokument Plán
realizace strategického záměru ČVUT pro rok 2022"
Hlasování – 15 PRO

-

4. 1. 2022 byly k per rollam hlasování zaslány dva body:
1. Založení profesního sdružení ENEEP
Usnesení per rollam 1/2022/1 - Správní rada ČVUT v Praze souhlasí se založením
profesního sdružení ENEEP – Europen Nuclear Experimental Educational
Platform, kde České vysoké učení technické v Praze bude jedním ze zakládajících
členů s finančním podílem na jeho fungování (členský příspěvek).
2. Bezúplatný převod majetku na ČVUT ze společnosti Veolia Energie
Usnesení per rollam 1/2022/2 - Správní rada ČVUT vyjadřuje souhlas k návrhu
smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví stavby podzemního objektu, kterou
Veolia Energie Praha, a.s. jako převodce převede bezúplatně na ČVUT jako
nabyvatele vlastnictví stavby podzemního objektu Páteřní parní rozvod DN 500
Dejvice – štoly a šachty DEJ01SEM nacházející se pod úrovní pozemků parc. č.
4272/1, 689/1 a 692/3 v k. ú. Dejvice, obec Praha.

Výsledek hlasování u usnesení 1/2022/1 - 15 PRO
Výsledek hlasování u usnesení 1/2022/2 - 15 PRO
Správní rada jednomyslně schválila usnesení přijatá v per rollam hlasování.
3. Materiály předkládané k projednání podle § 15 odst. 3 Zákona o vysokých školách
3.1. Žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci Národního plánu obnovy
pro oblast vysokých škol
Prorektorka Kramaříková okomentovala předložený materiál.
Cílem Výzvy k předkládání návrhů projektů v rámci Národního plánu obnovy pro oblast
vysokých škol pro roky 2022–2024 (dále jen „Výzva“) je naplnit cíle stanovené v reformě
3.2.1 Transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na
měnící se potřeby trhu práce v rámci komponenty 3.2 Adaptace kapacity a zaměření
školních programů Národního plánu obnovy zřízeného dle Nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, a přispět tak mj. i k naplňování
jednotlivých prioritních cílů Strategického záměru ministerstva pro oblast vysokých škol
na období od roku 2021 („SZ2021+“), Strategie internacionalizace vysokého školství
na období od roku 2021 a na ně navazujících strategických dokumentů jednotlivých
veřejných vysokých škol.
3 specifické cíle:
• A: Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání (pro ČVUT 131 984 000
Kč)
•

B: Tvorba nových studijních programů v progresivních oborech (pro ČVUT max 100
mil Kč.)

•

C: Společné projekty

ČVUT na základě několika jednání v rámci vedení a kolegia rektora rozhodlo o podpoře
jak celoškolských projektů, na jejichž základě je postavena digitalizace studijních agend
a možnost uchování dat spojených jak se studijní agendou, tak o podpoře distančního
vzdělávání, tak projektů přímo realizovaných v rámci jednotlivých univerzitních součástí.
Jednotlivé projekty části A1 jsou uvedeny v příloze č. 1.
Rektor Petráček doplnil informaci k programu zaměřenému na výuku učitelů matematiky
a fyziky ad. na středních školách.
Ing. arch. Fibiger a další členové správní rady ocenili rozsáhlost materiálu.
Usnesení: SR ČVUT schválila předloženou Žádost o poskytnutí finančních prostředků
v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol.
Usnesení bylo přijato jednomyslně všemi přítomnými členy.
4. 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.
4. 1. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi ČVUT v Praze a Pražskou
plynárenskou Distribuce, a. s.
Rektor okomentoval předložený materiál.
Jedná se o sjednání závazku v budoucnu uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, na
základě které bude pozemek parc. č. 590/7 v kat. území Dejvice zatížen věcným
břemenem v důsledku stavby nové přípojky plynu v lokalitě ul. Studentská, Thákurova a
okolí, Praha 6, když stávající přípojka plynu bude zrušena. FS ČVUT jako správce
pozemku nemá námitky.
Věcné břemeno se zřídí jako úplatné, a to za jednorázovou finanční náhradu, jejíž výše
bude stanovena na základě znaleckého posudku, který obstará budoucí povinný po
realizaci stavby.

5. Informace rektora
Rektor Petráček sdělil především informace týkající se ukrajinské pomoci.
- ukrajinským studentům hradíme ubytování, menzu a dostávají stipendium ve výši
10 tis. Kč.
- na kolejích máme ubytováno cca 270 uprchlíků (180 na Strahově a 88 v Podolí)
- poslali jsme na Ukrajinu 50 balistických setů
- 1. 4. odjíždí kamion s potravinami, hygienickými potřebami a základním
zdravotnickým materiálem v celkové hodnotě 1,5 mil. Kč do Mikolajeva. Tato
pomoc je organizována společně s VŠCHT.
- Postupně přicházejí studenti z Ukrajiny – předpokládána podpora ze strany
MŠMT ve formě stipendií.
-

Byly zastaveny všechny společné výzkumné projekty s Ruskem
Vypovězení smluv s ruskými firmami včetně smlouvy o pronájmu se společností
Grazprom v Betlémském paláci.
Mělo by dojít k nárůstu financí ze strany MŠMT na DKRVO asi o 100 mil. Kč, což
částečně kompenzuje inflaci

Ondřej Kolář poděkoval rektorovi za to jak se univerzita postavila k pomoci ukrajinským
studentům a uprchlíkům, za poskytnutí vzdělávání, což je nyní největší problém.
Jiří Rusnok rovněž ocenil přístup univerzity k ukrajinským běžencům. Zmínil, že inflace je
nyní kolem 11 %.
Michaela Šojdrová uvedla, že v lednu předložila evropská komise radě ministrů doporučení
k terciálnímu vzdělávání s větším tlakem na uznávání diplomů v rámci EU.
Rektor doplnil, že jsme součástí fungující aliance EuroTeQ. Ta by měla vést k lepšímu
propojování mezi univerzitami v rámci EU.
Karel Komárek se připojil k poděkování za pomoc ukrajinským studentům a uprchlíkům.
Rektor členy správní rady informoval o dopise, který hned na začátku války na Ukrajině
napsal jak ukrajinským, tak ruským a běloruským studentům.
Předseda správní rady Petr Sáha informoval o doporučení, které vydala ČKR jak mají
univerzity v současné době v souvislosti s Ukrajinou postupovat.
6. Různé
Informace o přípravě závěrečné zprávy k IP projektům za rok 2021, která musí být
odsouhlasena AS a SR a následně zaslána na MŠMT do 30. 4. 2022.
7. Závěr
Jednání SR bylo ukončeno v 17.00
Zapsala tajemnice SR Ing. Lucie Orgoníková

