
1 
 

Vážený pane rektore ČVUT doc. Vojtěchu Petráčku, 

úkolem Akademického senátu ČVUT je zvolit rektora ČVUT a také ověřovat, zda rektorskou funkci řádně 
vykonává. 

Vy budete ke konci září 2018 v rektorské funkci 7 měsíců, což je více než 14,5 % ze 48 měsíčního řádného 
funkčního rektorského období. Jste již ve funkci zaběhnutý a lze se ptát na výsledky Vaší řídicí práce. 
Proto Vám kladu několik otázek, které členům AS ČVUT a námi zastupovaným členům akademické obce 
dovolí posuzovat, jakého rektora AS ČVUT koncem roku 2017 zvolil. Prosím Vás o stručné emailové nebo 
písemné odpovědi před příštím řádným zasedáním AS ČVUT naplánovaným na 3. 10. 2018.  

Nemám dobrou zkušenost s metodou Vaší komunikace, které Vy sám říkáte „povídání“. Výsledek 
„povídání“ není jednoznačný a také není dobře uchopitelný. Obojí umím doložit. Proto Vás žádám o 
písemné vyjádření popisující konkrétní výsledky. U očekávaných budoucích výsledků prosím kromě 
popisu výsledku i o předpokládaný termín splnění. Snažím se položit otázky tak, aby na ně byla možná 
jasná a stručná odpověď. Vždy kladu hlavní otázku a někdy k ní další doplňující podotázky. 

Záměrně se v otázkách nezabývám okolnostmi dotýkajícími se krize v CIIRC ČVUT, kterou jste 4. 6. 2018 
spustil odvoláním tehdejšího ředitele CIIRC prof. Vladimíra Maříka. Tuto krizovou situaci bude AS ČVUT 
3. 10. 2018 velmi pravděpodobně projednávat v jiném bodě svého jednání.  

Otázka 1: Jak jste vyřešil problém několika neetických vysokých ročních příjmů na Fakultě stavební 
ČVUT v roce 2017 placených ze značné části z dotačních prostředků? 

1.A:  Proč jste nezveřejnil anonymizovanou tabulku padesáti nejvyšších platů na ČVUT v roce 2017 
s rozčleněním jejich zdrojů na, neformálně řečeno, státní dotaci, tuzemské granty, zahraniční 
granty a hospodářskou činnost, jak jste na zasedání AS ČVUT 30. 5. 2018 slíbil?  

1.B: Jaká opatření jste přijal, aby se podobná etická nepřístojnost s příjmy jednotlivců neopakovala? 

1.C: Jedním ze tří nejvýše odměňovaných osob na ČVUT v roce 2017 s ročním příjmem přesahujícím 
5 mil. Kč (zveřejněno na AS ČVUT 30. 5.) byla nynější prorektorka ČVUT prof. Alena Kohoutková. 
Jaká opatření jste přijal v jejím konkrétním případě? 

1.D: Odkazoval jste, že právní stránku události (nikoliv etickou) posoudí nezávislý audit. Od 
zastupujícího ředitele CIIRC ČVUT prof. V. Kučery jsem se dozvěděl, že jste na grémiu rektora v září 
2018 informoval, že audit týkající se vysokých ročních příjmů za rok 2017 je ukončen. Mohl byste 
poskytnout členům AS ČVUT znění zadání pro auditorskou firmu a také její auditní zprávu? 

1.E: Neeticky vysoké roční příjmy podpořené podstatně ze státní dotace kontrastují s neeticky nízkými 
hodnotami tarifní složky mzdy na ČVUT (viz vnitřní mzdový předpis platný od 1. 1. 2018). Nižší 
tarifní mzdu než je průměrná výše mzdy v ČR za 2. čtvrtletí (31 851 Kč) mají na ČVUT všichni, kdo 
nejsou v nejvyšší mzdové třídě 13. Jaká jste udělal opatření, aby se tato disproporce snížila? 

Otázka 2: Proč není dosud jmenován prorektor ČVUT pro zahraniční styky a kdo řeší související složité 
mezinárodní otázky týkající se ČVUT? 

Otázka 3: Kde ve strategických dokumentech ČVUT se odrazily Vaše záměry obsažené kromě jiného ve 
Vašem volebním programu? Které strategické úkoly ČVUT mají nejvyšší prioritu? 
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Otázka 4: Jaké jsou vámi prosazované investiční priority ČVUT a jaké finanční zdroje na ně máte? 

V červenci 2018 jste nás v CIIRC ČVUT informoval, že přijde z MŠMT vysoce postavený tým ke kontrole 
projektu ČVUT CIIRC. V červenci opravdu přišla na ČVUT náměstkyně MŠMT pro řízení sekce 
ekonomické RNDr. Zuzana Matušková a vedoucí odboru investic a vedoucí oddělení reprodukce 
majetku veřejných vysokých škol a regionálního školství Ing. Yveta Kurfürstová. Do CIIRC ČVUT nepřišly. 
Jednaly s Vámi.  

4.A: Proč jste o výsledku jednání s vysoce postavenou návštěvou z MŠMT neinformoval zodpovědného 
řešitele EDS projektu ČVUT CIIRC? 

Tehdy jste velmi pravděpodobně projednávali, jaké má ČVUT investiční požadavky na státní rozpočet 
na rok 2019 a nejbližší další roky.  

4.B: Jaké stanovisko o investičních záměrech jste této vysoce postavené návštěvě za ČVUT sdělil? 
 

Otázka 5: Mohl byste stručně shrnout dosavadní výsledky všech již Vámi jmenovaných prorektorů? 

Otázka 6: Jakým soudním žalobám ČVUT čelí a jaké soudní žaloby vůči jiným subjektům ČVUT vede? 
Jak si ČVUT v těchto právnických případech stojí? 

Otázka 7: Několikrát jste neformálně zmiňoval problémy projektu EDS ČVUT-CIIRC. K projektu již 
proběhl Vámi zadaný audit. Mohl byste zveřejnit zadání pro tento audit a výsledek auditu? 

 Otázka 8: Jak je to se splátkou 300 mil. Kč projektu GE Aviation, kterou Česká republika v roce 2018 od 
ČVUT očekává?  

Otázka 9: Jednou z Vašich opakovaně zmiňovaných priorit je přestěhování podstatné části rektorátu 
z budovy ČVUT-CIIRC v Dejvicích do Betlémského paláce. Není tento záměr v rozporu s projektem 
EDS a jeho desetiletou udržitelností? 

 

Děkuji a těším se na Vaše odpovědi. 

Václav Hlaváč, člen AS ČVUT, 24. 9. 2018 


