
Zápis 

z 1. zasedání AS ČVUT 

konaného dne 12. ledna 2005 

ve velké zasedací místnosti R ČVUT 

  

  

1.   Volby předsednictva AS ČVUT a volby zástupců ČVUT v dalších orgánech 

2.   Kontrola zápisu z minulého zasedání AS ČVUT 

3.   Studijní program „Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu“ (pror. Vlček) 

4.   Různé 

  

  

Přítomni : Doc. Karel Kabele (F1), Doc. Alena Kohoutková (F1), Doc. Petr Konvalinka (F1), 

Marie Těhlová (F1), Prof. Jiří Bíla (F2), Ing. Jiří Zápotocký (F2), Prof. Michael Valášek (F2), 

Adam Vlček (F2), Jan Zárybnický (F2), Doc. Jan Bílek (F3), Prof. Vladimír Haasz (F3), Prof. 

Václav Hlaváč (F3), Michal Bačovský (F3), Prof. Pavel Fiala (F4), Ing. Josef Gerndt (F4), 

Mgr. Dušan Vopálka (F4), Jiří Král (F4), Václav Vrba (F4), Ing. Jaroslava Babánková (F5), 

Prof. Ladislav Lábus (F5), Ing. arch. Jan Paroubek (F5), David Beke (F5), Jaromír Hainc 

(F5), Doc. Mária Jánešová (F6), Doc. Petr Vysoký (F6), Ing. Bohumil Drápal (F6), Petr Krob 

(F6), Ing. Ivo Šimůnek (KÚ), Ing. Carlos Granja, Ph.D. (ÚTEF), Ing. Jiří Hozman (ÚBMI), 

Michaela Lejsková (ÚBMI), Vladimír Pilný (ÚBMI) 

Omluveni z jednání : Radek Dobiáš (F3), Doc. Miroslav Svítek (F6) 

Nepřítomni bez omluvy : Jan Kučera (F1) 

Hosté: rektor prof. Witzany, prorektor prof. Vlček, prorektor prof. Macháček, kvestor doc. 

Vospěl, děkan F3 prof. Kučera, ředitel MÚVS Doc. Petr, Ing. Skopalová (Pražská technika), 

Mgr. Mrhal (CPV), Zbyněk Čech (F3), Jan Nechyba (KOR) 

  

Ing. Gerndt zahájil 1. zasedání AS ČVUT ve volebním období 2005-2007 a přivítal všechny 

přítomné. Uvedl, že jako nejstarší člen AS svolal dnešní zasedání. Požádal senátory, aby 

doplnili do kolující listiny své aktuální emailové adresy a telefony, protože velké množství e-

mailů se vrací zpět. Dále informoval, že na Inforeku byla zrušena veškerá přístupová práva. 

Prof. Hlaváč uvedl, že e-maily se vrací i kvůli ochraně proti spamu. 



Všichni přítomní senátoři se představili. 

  

1.   Volby předsednictva AS ČVUT a volby zástupců ČVUT v dalších orgánech 

  

Ing. Gerndt vyzval senátory k návrhům na složení volební komise. 

Navrženi byli Michal Bačovský (předseda), Prof. Hlaváč (člen), Doc. Jánešová (člen) 

Hlasování : 30 – 0  – 1 

Volební komise bude pracovat ve složení Michal Bačovský (předseda), Prof. Hlaváč 

(člen), Doc. Jánešová (člen). 

  

a/ volba předsedy AS 

Senátor Bačovský navrhl změnu, aby byl předseda AS volen pouze na jeden rok, protože 

funkce předsedy AS je velmi náročná a je potřeba aby ji vykonával dobře. Uvedl, že to bude 

působit motivačně i jako pojistka. 

Ing. Gerndt vznesl dotaz, zda toto není v kolizi s jednacím řádem, Doc. Bílek uvedl, že to není 

v rozporu. 

Prof. Hlaváč uvedl, že je to dobrá pojistka, pokud by předseda nefungoval dobře, na druhou 

stranu by senát jako instituce měl být stabilní a pro stabilitu by bylo lepší volit na tři roky. 

Doc. Jánešová uvedla, že ze zkušeností s předsednictvím fakultního senátu je pro volbu na tři 

roky. 

Ing. Zápotocký uvedl, že rok je málo na to zjistit jak senát a ČVUT funguje a pokud by nebyl 

předsedou dobrým, stále je možnost odvolání z funkce. 

Hlasování : 16 – 11 – 5  

AS ČVUT nepřijal návrh na zkrácení volebního období předsedy AS ČVUT. 

  

Ing. Gerndt seznámil členy AS se způsobem tajného hlasování ( + pro, - proti, 0 zdržel se). 

Navrženi na funkci předsedy AS byli Doc. Bílek a Ing. Gerndt, kteří kandidaturu přijali. Další 

navržení senátoři kandidaturu odmítli. 

Senátor Bačovský požádal o přestávku 10 minut. Ing. Gerndt vyhlásil přestávku. 



Senátor Vrba přednesl návrh, aby předseda a místopředsedové AS ČVUT byli voleni na jeden 

rok. 

Ing. Gerndt nechal, vzhledem k předchozímu odmítnutí podobného návrhu, hlasovat, zda se 

má jednat o návrhu senátora Vrby. 

Hlasování : 24 – 3 – 3   

AS ČVUT se bude zabývat návrhem senátora Vrby na zkrácení volebního období předsedy a 

místopředsedů AS ČVUT na jeden rok. 

Doc. Vysoký uvedl, že je řada věcí, která by měla mít kontinuitu a ta by takto nebyla 

dodržena. 

Senátor Bačovský uvedl, že tento návrh podpoří dobrou kontinuitu a nepodpoří špatnou. 

Ing. Gerndt uvedl, že členové vedení jsou ve funkcích celé období a pokud by se předseda AS 

vyměnil nebudou vidět do problematiky, kterou se někdo již rok zabýval. Není to ale důvod 

pro stažení kandidatury. 

Doc. Bílek uvedl, že toto by nebyl důvod pro stažení kandidatury. 

Senátor Bačovský uvedl, že za rok se bude měnit rektor a výměna předsednictva by tedy 

nevadila. 

Prof. Haasz upozornil, že právě z důvodů nových voleb rektora by měla být kontinuita 

alespoň v jedné části udržena. 

Ing. Babánková uvedla, že oba kandidáti jsou natolik kvalitní, že tuto pojistku potřebovat 

nebudeme. Zároveň uvedla, že pokud by kandidát nemohl svou funkci např. z časových 

důvodů vykonávat byla by to příležitost odejít. 

Ing. Zápotocký uvedl, že revokace je nebezpečná legislativní věc, se kterou bychom neměli 

takto zacházet. Není to problém ani tak v tomto bodě, ale v revokaci obecně. Předložený 

návrh měl být poslán předem. 

Senátor Bačovský uvedl, že návrh nebylo možné poslat dříve. 

Hlasování : 18 – 12 – 2 

AS ČVUT rozhodl, že předseda a místopředsedové AS ČVUT budou voleni na dobu 1 roku. 

  

Ing. Gerndt se dotázal kandidátů, zda za těchto podmínek přijímají kandidaturu, oba 

odpověděli kladně. 

  

Navržení kandidáti:  



1. Doc. Ing. Jan Bílek, CSc. 

2. Ing. Josef Gerndt 

Hlasování :  

Bylo rozdáno 32 celkem  hlasovacích lístků 

Bylo odevzdáno celkem 32 hlasovacích lístků z toho 32 platných. 

Výsledky : (pro – proti – zdrželo se) 

1. Doc. Ing. Jan Bílek, CSc.   28 – 2 – 2 

2. Ing. Josef Gerndt                4 – 20 – 4 

Usnesení : Předsedou AS ČVUT byl zvolen Doc. Ing. Jan Bílek, CSc. 

  

Ing. Gerndt nově zvolenému předsedovi pogratuloval a požádal ho, aby se ujal své funkce. 

Doc. Bílek poděkoval senátorům a uvedl, že chce aby jednání byla konstruktivní a věcná.  

  

b/ volba místopředsedů AS ČVUT 

  

Předseda AS vyzval senátory k návrhům na místopředsedy AS za zaměstnaneckou část. 

Navrženi byli Doc. Vysoký a Doc. Konvalinka, kteří kandidaturu přijali, další navržení 

odmítli. 

Prof. Hlaváč požádal, aby se každý z nich krátce vyjádřil, co by chtěl dělat. 

Doc. Vysoký uvedl, že nemá zkušenosti s AS ČVUT, je to mnoho práce a že neví, co vše 

může očekávat. 

Doc. Konvalinka uvedl, že je místopředsedou fakultního senátu, uvedl, že nebude 

upřednostňovat stavební fakultu a bude preferovat to co bude dobré pro ČVUT. 

  

Navrženi za zaměstnaneckou část byli: 

1. Doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 

2. Doc. Ing. Petr Vysoký, CSc. 



Hlasování :  

Bylo rozdáno celkem 32 hlasovacích lístků 

Bylo odevzdáno celkem 32 hlasovacích lístků z toho 31 platných. 

Výsledky : (pro – proti – zdrželo se ) 

1. Doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc.       24 – 3 – 3  

2. Doc. Ing. Petr Vysoký, CSc.              6 – 19 – 2 

Usnesení : Místopředsedou AS ČVUT z řad akademických pracovníků byl zvolen Doc. Ing. 

Petr Konvalinka, CSc.  

  

Navrženi za studentskou část byli: 

1. Michal Bačovský 

2. Petr Krob 

3. Jan Zárybnický 

  

Senátora Bačovského nahradil ve volební komisi senátor Vrba. 

Petr Krob uvedl, že je studentem 4. ročníku F6, nemá zkušenosti z AS a svoji případnou 

funkci bude plnit se vší vážností. 

Jan Zárybnický uvedl, že je studentem 5. ročníku F2, bude se ucházet o doktorské studium a 

chtěl by zejména dobrou komunikaci mezi zaměstnaneckou a studentskou částí, mezi AS 

ČVUT a AS součástí, uvedl, že nemá zkušenosti z AS. 

Michal Bačovský uvedl, že je studentem 5. ročníku F3 a že využije své zkušenosti z AS FEL. 

Hlasování :  

Bylo rozdáno celkem 32 hlasovacích lístků 

Bylo odevzdáno celkem 32 hlasovacích lístků z toho 32 platných. 

Výsledky : (pro – proti – zdrželo se) 

1. Michal Bačovský   17 – 13 – 1 

2. Petr Krob                 8 – 19 – 4 



3. Jan Zárybnický       17 – 11 – 4 

  

Prof. Hlaváč sdělil, že do druhého kola postupují senátoři Bačovský a Zárybnický. 

1. Michal Bačovský  

2. Jan Zárybnický 

Hlasování :  

Bylo rozdáno celkem 32 hlasovacích lístků 

Bylo odevzdáno celkem 32 hlasovacích lístků z toho 32 platných. 

Výsledky : (pro – proti – zdrželo se) 

1. Michal Bačovský  17 – 13 – 2    

2. Jan Zárybnický     17 – 11 – 4 

  

Prof. Haasz a senátor Zárybnický vznesli požadavek na výlučnost, tedy aby nemohlo být 

hlasováno pro oba kandidáty. 

Hlasování : 32 – 0 – 0 

AS ČVUT bude dále hlasovat o kandidátech na místopředsedu AS ČVUT výlučně, tj. kladně 

pouze pro jednoho kandidáta. 

Prof. Hlaváč uvedl, že do třetího kola postupují senátoři Bačovský a Zárybnický. 

Doc. Bílek uvedl, že hlasovací lístky určené pro 2. kolo volby místopředsedy zaměstnanecké 

části budou použity pro třetí kolo voleb místopředsedy ve studentské části. 

1. Michal Bačovský  

2. Jan Zárybnický 

Hlasování :  

Bylo rozdáno celkem 32 hlasovacích lístků 

Bylo odevzdáno celkem 32 hlasovacích lístků z toho 32 platných. 

Výsledky : (hlasy pro) 

1. Michal Bačovský   16  



2. Jan Zárybnický      16 

  

Doc. Bílek navrhl, že v řadě orgánů ČVUT pokud nedojde ke shodě, poslední instancí je los a 

vzhledem k vyrovnaným šancím navrhuje losovat, je to poctivější, protože někdo by při 

dalším hlasování mohl uhnout ze svého názoru, protože už nebude mít na další volbu náladu. 

Byl vznesen dotaz na kandidáty, zda budou mít na svoji funkci dostatek času. 

Doc. Bílek uvedl, že je vhodné, aby místopředseda AS za studentskou část by byl zástupcem 

v grémiu rektora.  

Senátor Zárybnický uvedl, že je sice časově vytížen, je člen studentské organizace a člen AS 

FS, nicméně se domnívá, že by tuto funkci zastával dobře. 

Senátor Bačovský uvedl, že by nekandidoval, pokud by si myslel, že nezvládne tuto funkci.  

Senátor Vrba uvedl, že Michal Bačovský je také členem AS stejně jako Jan Zárybnický a také 

úzce spolupracuje se studentskou organizací, aby nevznikl dojem, že dotaz na čas byl namířen 

jen proti jednomu z kandidátů. 

Prof. Bíla navrhl, zda je možné také zohlednit záporné hlasy, Doc. Bílek odpověděl že to není 

podle volebního a jednacího řádu možné. 

Prof. Hlaváč navrhl hlasovat ve 4. kole. 

Hlasování : 22 – 6  – 4 

AS ČVUT bude hlasovat o kandidátech na místopředsedu AS dále ve čtvrtém kole. 

  

Prof. Hlaváč sdělil, že do čtvrtého kola postupují senátoři Bačovský a Zárybnický a dále 

uvedl, že na toto hlasování odejde, aby byl lichý počet hlasů. 

Prof. Hlaváče ve volební komisi nahradila senátorka Lejsková. 

Doc. Bílek uvedl, že hlasovací lístky určené pro 2. kolo volby předsedy AS budou použity pro 

čtvrté kolo voleb místopředsedy ve studentské části. 

1. Michal Bačovský  

2. Jan Zárybnický 

Hlasování :  

Bylo rozdáno celkem 31 hlasovacích lístků 

Bylo odevzdáno celkem 31 hlasovacích lístků z toho 30 platných. 



Výsledky : (hlasy pro) 

1. Michal Bačovský   16 

2. Jan Zárybnický       14 

Usnesení : Místopředsedou AS ČVUT z řad studentů byl zvolen Michal Bačovský. 

  

c/ volba předsedů a složení stálých komisí 

  

Doc. Bílek uvedl, že tajnou volbou budou zvoleni předsedové, poté bude přestávka na 

sestavení komisí. 

  

- komise HOSPODÁŘSKÁ :  

Navržen na předsedu byl Prof. Haasz, který s kandidaturou souhlasil. Další navržení 

kandidaturu nepřijali. 

Navrženi na předsedu HK byli: 

1. Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. 

Hlasování :  

Bylo rozdáno celkem 32 hlasovacích lístků 

Bylo odevzdáno celkem 32 hlasovacích lístků z toho 32 platných. 

Výsledky : (pro – proti – zdrželo se) 

1. Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.    27 – 2 – 3 

Usnesení : Předsedou Hospodářské komise AS ČVUT byl zvolen Prof. Ing. Vladimír Haasz, 

CSc. 

  

- komise LEGISLATIVNÍ : 

Navržen na předsedu byl Mgr. Vopálka, který s kandidaturou souhlasil, další navržení 

kandidaturu odmítli. 

Navrženi na předsedu LK byli: 



1. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. 

Hlasování :  

Bylo rozdáno celkem 32 hlasovacích lístků 

Bylo odevzdáno celkem 32 hlasovacích lístků z toho 32 platných. 

Výsledky : (pro – proti – zdrželo se) 

1. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.   29 – 1 – 2  

Usnesení : Předsedou Legislativní komise AS ČVUT byl zvolen Mgr. Dušan Vopálka, CSc. 

  

- komise pro ROZVOJ A VĚDU : 

Navržen na předsedu byl Prof. Hlaváč, který s kandidaturou souhlasil, další navržení 

kandidaturu odmítli. 

Navrženi na předsedu KRaV byli: 

1. Prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. 

Prof. Hlaváče nahradil ve volební komisi Prof. Haasz. 

Hlasování :  

Bylo rozdáno celkem 32 hlasovacích lístků 

Bylo odevzdáno celkem 32 hlasovacích lístků z toho 32 platných. 

Výsledky : (pro – proti – zdrželo se) 

1. Prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.    30 – 1 – 1    

Usnesení : Předsedou Komise pro rozvoj a vědu AS ČVUT byl zvolen Prof. Ing. Václav 

Hlaváč, CSc. 

  

- komise STUDENTSKÁ : 

Navrženi na předsedu byli Ing. Drápal a senátor Zárybnický. Senátora Zárybnického podpořil 

senátor Bačovský. 

Navrženi na předsedu studentské komise byli: 

1. Ing. Bohumil Drápal 



2. Jan Zárybnický 

Hlasování :  

Bylo rozdáno celkem 32 hlasovacích lístků 

Bylo odevzdáno celkem 32 hlasovacích lístků z toho 32 platných. 

Výsledky : (pro – proti – zdrželo se) 

1. Ing. Bohumil Drápal   6 – 16 – 9 

2. Jan Zárybnický          24 – 2 – 5 

Usnesení : Předsedou Studentské komise AS ČVUT byl zvolen Jan Zárybnický. 

 

- komise pro SÚZ : 

Navržena na předsedkyni byla senátorka Lejsková, která uvedla, že je členkou studentské 

samosprávy na Strahově, zúčastňovala se schůzí minulé KSÚZ 

Navrženi na předsedu KSÚZ byli: 

1. Michaela Lejsková 

Hlasování :  

Bylo rozdáno celkem 32 hlasovacích lístků 

Bylo odevzdáno celkem 32 hlasovacích lístků z toho 32 platných. 

Výsledky : (pro – proti – zdrželo se) 

1. Michaela Lejsková   30 – 1 – 1  

Usnesení : Předsedkyní KSÚZ AS ČVUT byla zvolena Michaela Lejsková. 

  

Po krátké pauze bylo navrženo následující složení stálých komisí AS ČVUT: 

  

  - LEGISLATIVNÍ :    

předseda:   

Mgr. Dušan Vopálka, CSc. 

členové:  



Ing. Jaroslava Babánková 

Jaromír Hainc 

Václav Vrba 

  

Mgr. Vopálka uvedl, že počet akademických pracovníků LK je dost nízký. 

  

- HOSPODÁŘSKÁ:    

předseda:  

Prof.Ing. Vladimír Haasz,CSc.   

členové:   

Doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc. 

Prof. Ing. Pavel Fiala, CSc. 

Doc. Ing. Alena Kohoutková, CSc. 

Ing. Jiří Zápotocký 

Ing. Ivo Šimůnek, CSc. 

Vladimír Pilný 

Ing. arch. Jan Paroubek 

David Beke 

Ing. Carlos Granja, Ph.D. 

  

Prof. Haasz uvedl, že fakulty i ústavy jsou pokryty rovnoměrně, příští týden budou rozeslány 

termíny, kdy bude první jednání komise. 

Prof. Haasz apeloval na HK, aby se někdo účastnil zasedání KSÚZ, Doc. Bílek navrhl Ing. 

Zápotockého, který přijal, ale upozornil, že byl již dříve ředitelem SÚZ.  

  

- STUDENTSKÁ :    



předseda:  

Jan Zárybnický 

členové:   

Ing. Bohumil Drápal 

Petr Krob 

  

Doc. Bílek uvedl, že by bylo dobré aby byl členem i někdo z akademických pracovníků. 

  

- pro SÚZ:    

předseda:   

Michaela Lejsková  

členové:   

Ing. Bohumil Drápal 

Ing. Martin Hawelka  

Ing. Jiří Zápotocký 

  

- pro ROZVOJ A VĚDU:    

předseda:   

Prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. 

členové:   

Prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. 

Prof. Ing. Pavel Fiala, CSc. 

Ing. Carlos Granja, Ph.D. 

Doc. Ing. Karel Kabele, CSc. 

Jiří Král 



Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus 

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. 

Adam Vlček 

Doc. Ing. Petr Vysoký, CSc. 

  

Prof. Hlaváč uvedl, že zřejmě ještě Prof. Havlíček a Doc. Demel, upřesnění bude na 1. schůzi, 

která se bude konat 31.1.2005 v 8:00 na FA u Prof. Lábuse. 

  

d/ volba zástupce akademických pracovníků do RVŠ 

Doc. Bílek uvedl, že nyní jsou zástupci Prof. Haasz a Doc. Sodomka. 

Prof. Haasz uvedl, že mandát končí ke konci letošního roku, dále uvedl, že pracuje v komisích 

kde se projednávají závažné věci a byl by rád, kdyby mohl pokračovat. 

Doc. Bílek uvedl, že není důvod volit nové zástupce a Prof. Haasz a Doc. Sodomka budou 

zastupovat ČVUT v RVŠ i nadále. 

  

e/ volba delegáta studentů do SK RVŠ 

Doc. Bílek vznesl dotaz, zda mají studenti v RVŠ zástupce s platným mandátem. 

Senátor Vrba uvedl, že David Musil je dlouhodobě v zahraničí. 

Byl navržen Václav Vrba jako delegát a Adam Vlček jako náhradník. 

Navrženi na delegáty byli: 

1. Václav Vrba jako člen 

2. Adam Vlček jako náhradník 

Hlasování :  

Bylo rozdáno celkem 31 hlasovacích lístků 

Bylo odevzdáno celkem 31 hlasovacích lístků z toho 31 platných. 

Výsledky : (pro – proti – zdrželo se) 

1. Václav Vrba   27 – 2  – 2 



2. Adam Vlček   28 – 1  – 2 

Usnesení : AS ČVUT zvolil Václava Vrbu za delegáta studentů do SK RVŠ a Adama Vlčka 

jako náhradníka. Delegáta studentů Davida Musila odvolává vzhledem k jeho dlouhodobému 

pobytu v zahraničí. 

  

f/ volba zástupce studentů do Grémia rektora 

Prof. Kučera, děkan FEL, uvedl, že zasedání Grémia rektora se konají každé pondělí. 

Doc. Bílek uvedl, že zejména studenti by měli navrhnout zástupce a uvedl, jako již dříve, že 

by bylo dobré, aby tuto funkci vykonával předseda studentské komise. 

Prof. Lábus uvedl, že by měl být členem studentské komise. 

Senátor Bačovský uvedl, že by tuto funkci již časově nezvládl. 

Navržen byl senátor Zárybnický, ostatní navržení kandidaturu odmítli. 

Navrženi na zástupce studentů do Grémia rektora byli: 

1. Jan Zárybnický 

Hlasování :  

Bylo rozdáno celkem 31 hlasovacích lístků 

Bylo odevzdáno celkem 31 hlasovacích lístků z toho 31 platných. 

Výsledky : (pro – proti – zdrželo se – neplatných) 

1. Jan Zárybnický   29 – 0 – 2  

Usnesení : AS ČVUT zvolil Jan Zárybnického za zástupce studentů do Grémia rektora. 

  

g/ zástupci AS ČVUT v redakční radě „Pražská technika“ 

Doc. Bílek vyzval k návrhům z řad akademických pracovníků. Navrhl Doc. Vysokého, což 

dále podpořil Prof. Hlaváč. Doc. Vysoký kandidaturu přijal. 

Ing. Babánková navrhla Davida Bekeho z řad studentů, David Beke kandidaturu přijal. 

Navrženi na zástupci AS v redakční radě „Pražská technika“ byli: 

1. Doc. Ing. Petr Vysoký, CSc.  za akademické pracovníky 

2. David Beke za studenty 



Hlasování :  

Bylo rozdáno celkem 31 hlasovacích lístků 

Bylo odevzdáno celkem 31 hlasovacích lístků z toho 31 platných. 

Výsledky : (pro – proti – zdrželo se – neplatných) 

1. Doc. Ing. Petr Vysoký, CSc.  28 – 2 – 1   

2. David Beke                             30 – 0 – 1 

Usnesení : AS ČVUT zvolil Doc. Ing. Petra Vysokého, CSc. a Davida Bekeho za zástupce AS 

ČVUT do redakční rady „Pražské techniky“. 

  

2.   Kontrola zápisu z minulého zasedání AS ČVUT 

  

Doc. Bílek předal slovo Doc. Sodomkovi. 

Doc. Sodomka poblahopřál všem nově zvoleným úspěchy v nových funkcích. Uvedl, že by 

bylo potřeba schválit zápis z posledního zasedání, všichni staří senátoři dostali zápis k 

opravám, doc. Černý jej opravil a rozeslal i novým členům AS.  

Dále uvedl, že chtěl, aby byla předložena výroční zpráva již teď, ale bohužel někteří ještě 

neodeslali podklady. Slíbil, že ale výroční zpráva bude hotova, co nejdříve to bude možné. 

Ing. Hawelka uvedl, že do týdne budou podklady ze SK pro výroční zprávu hotovy. Dále 

uvedl, že lidé kteří nastupují do KSÚZ budí důvěru a popřál novému AS úspěšnou činnost.. 

Doc. Bílek poděkoval doc. Sodomkovi a Ing. Hawelkovi za jejich působení v AS ČVUT. 

  

Doc. Bílek uvedl, že byly ještě připomínky k zápisu a vyzval senátory k jejich připomínkám. 

Ing. Hozman uvedl drobné gramatické a formulační připomínky. 

  

Hlasování :  26 – 0 – 6 

Usnesení : AS ČVUT schvaluje zápis z 33. řádného zasedání AS ČVUT s drobnými 

připomínkami. 

3.   Studijní program „Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu“ 



Doc. Bílek uvedl, že předkladatelem je prorektor Prof. Vlček, AS se pouze vyjadřuje k tomuto 

programu, který schvaluje vědecká rada. 

Prof. Vlček uvedl, že na webu předložil materiály, které AS požadoval. Předložený 130 

stránkový materiál je stále pracovní, neodchází takto do akreditační komise, protože ještě 

bude projednáván VŠE. 

Prof. Hlaváč zdůraznil, že jsou zde senátoři, kteří jsou noví jestli by bylo možné jim program 

přiblížit. 

Prof. Vlček uvedl, že program je založen na spolupráci mezi ČVUT a VŠE dané smlouvou z 

15.11.2004, nabízí možnost studia ekonomiky v průmyslovém prostředí, zájem je z ČVUT, 

VŠE i z MŠMT, bude jistě akcentováno studium v anglickém jazyce. Vedení ČVUT , KOR i 

grémium schválilo loni, pokud AS dnes projedná tento materiál bez zásadních námitek, tak 

odeslání na akreditační komisi by mohlo být v únoru a 3. října 2005 by mohlo být zahájeno 

studium. Program by měl být nadstavbou, která by měla přilákat bakaláře i z jiných krajů a 

oborů. Předpokládá se 80 studentů v jednom ročníku, tedy asi 160 studentů celkem. 

Doc. Bílek uvedl, že se snažil odeslat materiály i novým senátorům. 

Ing. Hozman uvedl, že návrh je dobrý a zeptal se, jak se řeší při předkládání to, že jsou dva 

žadatelé. 

Prof. Vlček uvedl, že studenti budou patřit pod ČVUT, na základě dopisu od obou rektorů 

bude podána jedna akreditační přihláška, což bude v tomto směru precedens. 

Prof. Haasz vznesl dotaz, proč nebylo toto předloženo na listopadovém  zasedání před 

zasedáním VR. 

Prof. Vlček uvedl, že asi došlo tímto k procesní chybě, ale bylo to z důvodu časové nouze. 

Prof. Hlaváč uvedl, že na VR zazněla námitka Prof. Zuny, který tak tlumočil námitky za 

katedru ekonomiky, v diskusi na VR byl tento názor odmítnut. Dále uvedl, že by bylo dobře, 

aby se komerční inženýrství na ČVUT vrátilo, protože zde do padesátých let bylo vyučováno. 

Ing. Granja vznesl dotaz, jak je to se studiem v anglickém jazyce. 

Prof. Vlček uvedl, že výuka bude zprvu česky do té doby, než budou známy požadavky na 

akreditaci v angličtině, zřejmě by výuka v anglickém jazyce mohla být zavedena rok poté.  

Prof. Valášek vznesl dotaz, kam budou patřit studenti z hlediska ČVUT a kdo je bude 

vyučovat. 

Prof. Vlček uvedl, že studenti budou spadat pod MÚVS, vyučovat budou částečně učitelé 

z MÚVS, část učitelé z VŠE. Cílem tohoto programu není odčerpávání studentů z jiných 

fakult ČVUT, ale otevřít se vnějšku a přitáhnout další studenty. 

Byl položen také dotaz, proč v původním materiálu bylo uvedeno, že přednášky budou 

v anglickém jazyce a v novém materiálu toto není. 



Prof. Vlček odpověděl, že je to právě kvůli akreditaci, to že bude akcentováno studium 

v angličtině platí. 

Ing. Zápotocký uvedl, že podle jeho informací docházelo ke kolizím zejména díky 

nedostatečné informovanosti součástí. 

Prof. Lábus uvedl, že je důležité otevírat atraktivní programy, takové, aby přitáhly studenty. 

Prof. Kučera (po hlasování aby směl vystoupit) sdělil, že kdyby byla teď podána akreditace v 

angličtině byl by program zdržen. Dále uvedl, že pokud ale bude akreditace v jazyce českém, 

není zřejmě možné učit v jazyce jiném, nicméně i tak je dobře že bude program otevřen. 

Prof. Fiala vznesl dotaz, zda oněch 80 studentů v ročníku je včetně studentů kombinovaného 

studia. 

Prof. Vlček uvedl, že 80 studentů je prezenční i kombinovaná forma dohromady, jaký bude 

poměr je v tuto chvíli nejasné. Bude upřednostňována prezenční forma studia. 

Prof. Lábus upozornil, že při diskusi na VR vyplynulo, že pokud má být studium i 

kombinované, musí být doplněny pomůcky a zázemí. 

  

Hlasování :  30 –  0 –  1 

Usnesení : AS ČVUT projednal návrh magisterského studijního programu „Podnikání a 

komerční inženýrství v průmyslu“ bez závažných připomínek. 

 

4.   Různé 

a/ zasedací místnost 

Senátor Bačovský uvedl, že tato místnost je nevyhovující co do velikosti i vybavení a vyjádřil 

myšlenku, že by bylo dobré organizovat zasedání v různých součástech ČVUT ve vhodných 

místnostech.  

Prof. Lábus uvedl, že je velmi proti tomu aby bylo na fakultách ČVUT. Dále uvedl, že 

senátoři by měli být seznámeni s určitými pravidly, které máme - tato změna nepatří do bodu 

různé, má být jako samostatný bod. 

Doc. Bílek uvedl, že předkládací doba návrhů je jeden týden. 

b/ Informace rektora prof. Witzanyho 

Prof. Witzany popřál nově zvolenému předsedovi AS. Uvedl, že poděkoval předchozímu AS 

za spolupráci a že věří, ve vzájemnou pomoc a podporu. 

Informace :  



- Jaká finanční situace nás čeká ve srovnání s rokem 2004, jaké jsou zisky na kterých 

pracovištích a propady. 

- Probíhá diskuse na téma výzkumné záměry. Prof. Witzany uvedl, že chtěl dát dopředu 

informaci, aby si mohli vytvořit senátoři stanovisko. ČVUT by vytvořilo fond, ze kterého by 

byly financovány výzkumné záměry kategorie C a pomohlo by to udržet řadu dobrých a 

kvalitních týmů. Projednává se nová metodika a vytvoření tohoto fondu je poměrně velký 

zásah do této metodiky. 

Prof. Haasz vznesl dotaz, z jakých prostředků bude fond naplňován, prof. Witzany odpověděl, 

že z části prostředků na vzdělávání, což bylo i doporučení komise EUA – redistribuce 

prostředků na vědu a výzkum. Fakulty dostanou zhruba na výzkum cca o 60mil víc pomocí 

výzkumných záměrů. Dofinancování na výzkumné záměry kategorie B bude i částečně z 

FRIM. 

Požádal senátory, aby zvážili, zda je tato škola schopna soustředit tyto finance, financování by 

bylo po půl roce, což by byla dostatečná kontrola. 

Prof. Hlaváč vznesl dotaz ohledně Vítězného náměstí.  

Prof. Witzany uvedl, že ČVUT chce docílit toho, aby developer podepsal dodatek k rámcové 

smlouvě tak, aby některé její odstavce přestaly být neúčinné, jedná se o prevenci před 

poškozením zájmů ČVUT, protože zatím není možnost kontroly nad výstavbou budov za cca  

700mil Kč. 

Prof. Lábus uvedl, že v současné době připravuje ČVUT novou výstavbu FA, na ministerstvu 

leží investiční záměr již od května 2004 a ohrožuje to plán realizace. Je zde možná i 

souvislost s některými lobby proti této stavbě.  

 

Prof. Witzany sdělil, že nový materiál „investiční záměr na novou budovu ČVUT v 

Dejvicích“ bude počítat se 40% univerzálně použitelných ploch, budova by měla mít i větší 

aulu, kterou ČVUT nedisponuje. 

c/ termíny dalších zasedání AS ČVUT 

Doc. Bílek navrhl, aby se stanovily termíny zasedání ve více než týdenní návaznosti na 

Grémia rektora, tedy : 2.2.2005, 9.3.2005, 30.3.2005, 27.4.2005, 1.6.2005, 29.6.2005. 

Dále upozornil, že zřejmě při projednávání rozpočtu bude jedno mimořádné zasedání. 

Hlasování : 28 – 0 – 3 

AS ČVUT odsouhlasil následující řádné termíny zasedání : 2.2.2005, 9.3.2005, 30.3.2005, 

27.4.2005, 1.6.2005, 29.6.2005. 

  

d/ statistika účastí na webuProf. Hlaváč požádal, aby byla udržována statistika účastí v senátu 

na webu i v tomto volebním období. 



 e/ lustrační osvědčení 

Doc. Bílek požádal nové senátory z řad akademických pracovníků, aby předložili originál 

lustračního osvědčení s jednou kopií. Kopii podepíše předseda AS a založí do dokumentace. 

Originál si ponechá pracovník. Pokud někteří noví akademičtí pracovníci lustrační osvědčení 

nemají, ČVUT jako zaměstnavatel je vyžádá na MV. 

  

Na závěr zasedání bylo přečteno a schváleno následující usnesení z 1. zasedání 

Akademického senátu ČVUT konané dne 12. ledna 2005. 

 Hlasování : 30-0-0 

AS ČVUT přijal v průběhu 1. zasedání AS ČVUT následující usnesení: 

 AS ČVUT rozhodl, že předseda a místopředsedové AS ČVUT budou voleni na dobu 1 roku. 

 AS ČVUT zvolil následující senátory  do následujících funkcí: 

Předsedou AS ČVUT byl zvolen Doc. Ing. Jan Bílek, CSc. 

 Místopředsedou AS ČVUT z řad akademických pracovníků byl zvolen Doc. Ing. Petr 

Konvalinka, CSc. 

Místopředsedou AS ČVUT z řad studentů byl zvolen Michal Bačovský. 

 AS ČVUT zvolil předsedy stálých komisí a schválil jejich složení, jak je uvedeno níže: 

  - LEGISLATIVNÍ komise:    

předseda:   

Mgr. Dušan Vopálka, CSc. 

členové:  

Ing. Jaroslava Babánková 

Jaromír Hainc 

Václav Vrba 

 - HOSPODÁŘSKÁ komise:    

předseda:  

Prof.Ing. Vladimír Haasz,CSc.   

členové:   



David Beke  

Prof. Ing. Pavel Fiala, CSc.  

Ing. Carlos Granja, Ph.D. 

Doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc. 

Doc. Ing. Alena Kohoutková, CSc.  

Ing. arch. Jan Paroubek 

Vladimír Pilný  

Ing. Ivo Šimůnek, CSc.  

Ing. Jiří Zápotocký 

 - komise pro ROZVOJ A VĚDU:    

předseda:   

Prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. 

členové:   

Prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. 

Prof. Ing. Pavel Fiala, CSc. 

Ing. Carlos Granja, Ph.D. 

Doc. Ing. Karel Kabele, CSc. 

Jiří Král 

Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus 

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. 

Adam Vlček 

Doc. Ing. Petr Vysoký, CSc. 

  

- STUDENTSKÁ komise:    

předseda:  



Jan Zárybnický 

členové:   

Ing. Bohumil Drápal 

Petr Krob 

  

- komise pro SÚZ:    

předseda:   

Michaela Lejsková  

členové:   

Ing. Bohumil Drápal 

Ing. Martin Hawelka  

Ing. Jiří Zápotocký 

  

. 

AS ČVUT zvolil Václava Vrbu za delegáta studentů do SK RVŠ a Adama Vlčka jako 

náhradníka. 

AS ČVUT odvolává Davida Musila z funkce člena SK RVŠ z důvodu dlouhodobé zahraniční 

stáže. 

AS ČVUT zvolil Jana Zárybnického za zástupce studentů do Grémia rektora. 

AS ČVUT zvolil Doc. Ing. Petra Vysokého, CSc. a Davida Bekeho za zástupce AS ČVUT do 

redakční rady „Pražské techniky“. 

  

AS ČVUT projednal návrh magisterského studijního programu „Podnikání a komerční 

inženýrství v průmyslu“ bez závažných připomínek. 

  

AS ČVUT schvaluje zápis z 33. řádného zasedání AS ČVUT s drobnými připomínkami. 

AS ČVUT odsouhlasil následující řádné termíny zasedání : 2.2.2005, 9.3.2005, 30.3.2005, 

27.4.2005, 1.6.2005, 29.6.2005. 



 Zapsal: J. Zelenka 

Upravil a editoval: Bílek 

Doc. Ing. Jan Bílek, CSc. 

předseda AS ČVUT 


