
Zápis ze 63. zasedání Správní rady ČVUT v Praze  

28. 6. 2022 od 16.00  
zasedací místnost rektora, budova A, Jugoslávských part. 3 

a MS Teams 

 

 
Přítomni: přeseda SR prof. Ing. Petr Sáha, CSc, místopř. Ing. Dana Drábová, Ph.D. (on-line), 

místopř. Mgr. František Bureš, MBA, LL.M. (on-line), Ing. arch. Fibiger, Ing. Petr Dvořák, MBA,  

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. (on-line), Ing. arch. Jan Kasl (on-line), Mgr. Ondřej Kolář (on-line), 

Michaela Šojdrová (on-line), Mgr. Radek Vondráček,  

 

Rektor doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.  

 

Hosté: pror. Kramaříková, doc. JUDr. Jan Pauly, CSc., předseda AS Jan Janoušek, kvestor 

Ing. Jiří Boháček,  

 
 

1. Zahájení a schválení programu 

Předseda SR zahájil jednání správní rady v 16.00 a konstaloval, že jednání je usnášeníschopné. 

SR schválila program bez připomínek. 

2. Schválení přijatých usnesení v per rollam hlasování 

Usnesení: Správní rada schválila usnesení, která byla přijata v per rollam hlasování 2/2022.  

Jednalo se o usnesení: „Správní rada ČVUT schvaluje Úplnou zprávu o plnění stanovených cílů 

Institucionálního plánu za rok 2021 a souhlasí se závěry uvedenými v Úplné zprávě o plnění 

stanovených cílů Institucionálního plánu ČVUT za rok 2021.“ 

 

Usnesení bylo přijato všemi zúčastněnými členy SR = 10 PRO 

 

3. Materiály předkládané k projednání podle § 15 odst. 2 písmene d) 

3.1. VZ o činnosti 2021 

Rektor Petráček a pror. Kramaříková okomentovali předloženou Výroční zprávu za rok 

2021 a vyzdvihli změny oproti předchozímu roku.  

Členové SR kladně  posoudili  dosažené výsledky za rok 2021 a rovněž ocenili  úroveň 

zpracování Výroční zprávy o činnosti za rok 2021 



Usnesení: Správní rada ČVUT projednala předloženou Výroční zprávu o činnosti za rok 

2021. 

 

Usnesení bylo přijato zúčastněnými členy SR = 10 PRO 

 

3.2. VZ o hospodaření 2021 

Rektor Petráček a kvestor Boháček okomentovali předložený materiál a 

konstatovali, že celkový hospodářský výsledek za rok 2021  je 128 551 tis. Kč.   

Usnesení: SR ČVUT projednala „Výroční zprávu o hospodaření za rok 2021“ 
předloženou rektorem 

 

Usnesení bylo přijato všemi zúčastněnými členy SR = 10 PRO 

 

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. Převod zakladatelských práv k zapsanému ústavu Maker Institute, z.ú.  

Pror. Kramaříková představila Maker Institut, z. ú., který je provozovatelem FatLabu. ČVUT je 

majitelem ústavu. NTK nemůže mít jako podřízená organizace ministerstva vlastnický podíl. 

ČVUT bude mít zastoupení ve správní radě.  

Účel institutu je pro studenty – vytvořeno 12 „pracovních“ umístění, které mohou být 

najednou využity 12 studenty na různých přístrojích s různými tématy. S tím je spojena i 

konzultační a seminární činnost. Jedná se o další komunitní bod univerzity.  

Usnesení: Správní rada ČVUT v Praze souhlasí, aby České vysoké učení technické v Praze jako 
Nabyvatel 1 spolu s Nabyvatelem 2, kterým je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 
se sídlem Technická 1905/5, 166 28 Praha 6-Dejvice, uzavřelo s panem Richardem 
Nevšímalem, nar. 5. 4. 1991, bytem Hornocholupická 2010/28, 143 00 Praha 4 jako Převodcem 
smlouvu o převodu práv a povinností zakladatele ústavu Maker Institute, z. ú., IČO: 08114161, 
se sídlem Technická 2710/6, 160 00 Praha 6-Dejvice (dále jen „Ústav“), kterou Převodce 
převede na Nabyvatele 1 a Nabyvatele 2 práva a povinnosti zakladatele Ústavu.  
 



Usnesení bylo přijato všemi zúčastněnými členy SR = 10 PRO 

 

5. Informace rektora  

Rektor informoval o QS World University Rankings, kde se ČVUT umístilo na 378. místě. 

Jedná se o posun 26 příček oproti roku 2021. Hodnoceno bylo 2 642 univerzit.  

 

6. Různé 

Ing. arch. Fibiger se dotazoval na počet ruských studentů studujících na ČVUT a jejich 

pokračování ve studiu.  

Počty ruských studentů jsou k dnešnímu datu 822. 

 

 

7. Závěr 

Na závěr jednání byl navržen termín zasedání příští správní rady. 

SR byla ukončena v 17.00.  

 

Zapsala:  Ing. Lucie Orgoníková 

  Tajemnice SR ČVUT v Praze 

 

 

 

 


