
  

Zápis 

ze 7.řádného zasedání AS ČVUT, konaného dne 1. června 2005 

ve velké zasedací místnosti R ČVUT 

  

  

1.     Schválení programu 7. zasedání AS ČVUT. 

2.     Kontrola zápisu z 6. zasedání AS ČVUT. 

3.     Schválení upraveného znění Stipendijního řádu ČVUT podle připomínek  

        právního oddělení MŠMT (předseda AS). (27 senátorů) 

4a.   Změna studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT (pror. Hrdlička) (27 

senátorů) 

4b.   Dodatek č. 2 k Příkazu rektora č. 1/05 (pror. Hrdlička) (24 senátorů) 

5.     Volba předsedů studentské komise a komise pro SÚZ“. (27 senátorů) 

6.     Příprava na jednání o rozpočtu ČVUT. (HK AS ČVUT)  

7.     Projednání návrhu na založení spin-off s.r.o. při ČVUT. (rektor) (24 senátorů) 

8.     Informace o návrhu na založení CTU Media Lab. (rektor).  

9.     Harmonogram voleb rektora (Mgr. Vopálka). (24 senátorů) 

10.   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), 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. Miroslav Svítek (F6), Doc. Petr Vysoký 

(F6), Ing. Bohumil Drápal (F6), Petr Krob (F6), Ing. Ivo Šimůnek (KÚ), Ing. Jiří Hozman 

(ÚBMI), Michaela Lejsková (ÚBMI), Vladimír Pilný (ÚBMI) 

Omluveni z jednání : Prof. Václav Hlaváč (F3), Ing. Radek Dobiáš (F3), Michal Bačovský 

(F3), Prof. Pavel Fiala (F4), Ing. Carlos Granja (ÚTEF)  



Nepřítomni: Milan Koláčný (F1)  

Hosté: rektor prof. Witzany, kvestor Ing. Horáček, pror. Hrdlička, pror. Macháček, doc. 

Vospěl, Mgr. Mrhal (CPV), Jan Nechyba (KOR), Ing. Ivan Simon, Ing. Urban 

  

1.       Schválení programu 7. zasedání AS ČVUT. 

Doc. Bílek navrhl změnu programu zasedání. 

Hlasování : 24 – 0 – 1 

Usnesení : AS ČVUT souhlasí s předloženým programem po přesunu schvalování změny 

Studijního a zkušebního řádu a Dodatku č.2 k PR č. 1/05 místo bodu 4, který byl na žádost 

předkladatele vypuštěn. 

  

  

2.       Kontrola zápisu z 6. zasedání AS ČVUT 

Doc. Bílek uvedl, že připomínky zaslané elektronicky již zapracoval, další připomínky nebyly 

předloženy. 

Hlasování : 24 – 0 – 1 

Usnesení : AS ČVUT schvaluje zápis z 6. zasedání AS ČVUT po doplnění podle připomínek 

zaslaných poštou. 

  

3.       Schválení upraveného znění Stipendijního řádu ČVUT podle připomínek  

          právního oddělení MŠMT (předseda AS). 

Pror. Hrdlička uvedl, že z MŠMT upozornilo, že ve Stipendijním řádu máme nedostatky. Byly 

dvě možnosti – předložit buď zcela nové znění, nebo verzi s připomínkami MŠMT. 

Předložená upravená verze obsahuje připomínky MŠMT. Další změnou je zvýšení účelového 

stipendia až na 30ti násobek základu. 

Doc. Bílek uvedl, že po zrušení stipendijních řádů fakult, je nutné, aby koeficient x určoval na 

fakultách děkan, takže je nutné doplnit do čl.10 odst. 2 písm. c) „děkan nebo“. 

Hlasování : 25 – 0 – 2 

Usnesení : AS ČVUT schvaluje předloženou úpravu Stipendijního řádu ČVUT s doplněním 

čl. 10 odst. 2 písm. c) o „děkana“. 

  



4a.     Změna studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT 

Pror. Hrdlička uvedl, že změna se týká průkazu studenta, který bude nyní vydáván i ve verzi 

s licencí ISIC. Student je povinen průkaz vrátit při ukončení studia. Vracet průkaz během 

přerušení studia nebude nutné, protože po dobu přerušení studia bude platnost průkazu 

zablokována.  

Doc. Bílek vznesl dotaz na větu. „Náležitosti průkazů a podmínky pro jejich vydávání a 

posouzení stanoví ředitel Výpočetního informačního centra“ 

Pror. Hrdlička navrhl vypustit „a posouzení“ 

Hlasování : 26 – 0 – 1 

Usnesení : AS ČVUT schvaluje vložení upraveného čl. 37a do schvalovaného řádu. 

  

4b.     Dodatek č. 2 k Příkazu rektora č. 1/05 

Pror. Hrdlička uvedl, že diskuse o cenách ISIC karet proběhla. ISIC nebudou plně dotované 

karty, studenti budou hradit část nákladů na výrobu (vyšší než u normálních karet) a licenci 

ISIC.  

Pror. Macháček uvedl, že průkaz studenta bez ISIC licence bude zdarma, protože ze zákona 

jsou náklady na tyto karty pokryty rozpočtem. Podle kalkulace ISIC karet bude více náklady 

hradit student, stejně jako ISIC licenci. 100 Kč více nákladů vychází z ceny nosiče - 74 Kč. 

Vznikly další náklady: vytvoření programu pro převody dat apod. 200 tis. Kč,  nákup tiskárny 

500 tis. Kč a dále zvýšené provozní náklady, které budou rozpočítány na 4 roky v odpisech 

strojů. Při vydaných 2000 kartách vychází cena jedné karty 245 Kč, při vydaných 3000 

kartách klesne na163 Kč. Podle počtu vydaných karet se bude cena upravovat.  

Student bude z těchto více nákladů hradit pouze pevnou část 100 Kč. Dále student zaplatí 

ISIC licenci 120 Kč. U duplikátů ale bude hradit student celé více náklady cca 230 Kč plus 

roční poplatek za ztrátu 120 Kč, celkem cca. 350 Kč. Výměna původní karty za ISIC bude 

také za cca. 350 Kč. Obnovování ISIC karet bude prováděno přelepkami za 120 Kč, které 

půjdou na účet GTS. ISIC karta bude mít podobu běžné ISIC karty, s tím, že bude navíc 

doplněna logem ČVUT. 

 

Hlasování : 22 – 4  - 2 

Usnesení: AS ČVUT projednal dodatek č.2 PR č. 1/05 a souhlasí s jeho zněním. 

  

5.       Volba předsedů Studentské komise a komise pro SÚZ. 

Doc. Bílek informoval, že obdržel dopis od Michaely Lejskové, která se stala prezidentkou 

studentské unie, a proto rezignuje na funkci předsedkyně KSÚZ. 



Michaela Lejsková uvedla, že se vzdává funkce předsedkyně a na své místo navrhuje Jana 

Zárybnického. 

Jan Zárybnický uvedl, že by funkci přijal, a proto se vzdává předsednictví SK a navrhl na 

předsedu SK Ing. Bohumila Drápala. 

Doc. Bílek požádal předsedu LK Mgr. Vopálku o provedení volby předsedy Komise pro SÚZ. 

Navržený byl: Jan Zárybnický. 

Hlasování o předsedovi KSÚZ:  

Bylo rozdáno celkem 28 hlasovacích lístků 

Bylo odevzdáno celkem 28 hlasovacích lístků z toho 27 platných. 

Výsledky : (pro – proti – zdrželo se - neplatný) 

1. Jan Zárybnický   26 – 0 – 1 – 1 

Dále předseda LK zahájil volbu předsedy Studentské komise. 

Navržený byl: Ing. Bohumil Drápal. 

Hlasování SK :  

Bylo rozdáno celkem 28 hlasovacích lístků 

Bylo odevzdáno celkem 28 hlasovacích lístků z toho 28 platných. 

Výsledky : (pro – proti – zdrželo se) 

1. Bohumil Drápal   27 – 1 – 0 

Usnesení : AS ČVUT tajnou volbou zvolil jako předsedu KSÚZ Jana Zárybnického a jako 

předsedu SK Ing. Bohumila Drápala. 

  

6.       Příprava na jednání o rozpočtu ČVUT. (HK AS ČVUT)  

Prof. Haasz uvedl, že existují určité problémy s transparentností v oblasti investic, mění se 

původní předpokládané rozpočty apod. AS by měl věnovat investicím podobnou pozornost 

jako se zabývá neinvesticemi. Navrhl, aby AS požádal vedení ČVUT o podrobnější podklady 

týkající se připravovaných a nynějších investičních akcí. Skupina asi 3 lidí by předjednala a 

připravila podklady pro jednání tak, aby měl senát tyto materiály dostatečně včas před 

schvalováním rozpočtu.  



Dalším problémem je záležitost kolejného. Prof. Haasz navrhl požádat vedení ČVUT o 

podklady a další skupina by se sešla s kvestorem a ředitelem SÚZ tak, aby měl senát 

materiály včas. Složení skupin nebylo ještě dohodnuto. 

Kvestor uvedl, že  

1. návrh rozpočtu je zpracován ale poslední návrh dílčích rozpočtů přišel 31.5., proto některé 

podklady jsou rozpracované a chybí zdůvodnění, které bude také připraveno. 

2. kolejné je částečně politická záležitost. Změna způsobu dotace by neměla být využita ke 

zdražení kolejného. Jsou připraveny různé varianty a vedení ČVUT se nebrání debatě o 

jednotlivých variantách. 

Michaela Lejsková se zeptala, zda by bylo možné dát informaci, kdy budou tyto dvě skupiny 

zasedat, a zda je možné přijít na jednání. 

Prof. Haasz uvedl, že tyto skupiny shromáždí materiály a jednání pak bude na celé HK. 

Hlasování : 29 – 0 – 0 

Usnesení : AS ČVUT na návrh předsedy HK žádá vedení ČVUT informaci o financování 

stavebních investic nad 20 mil Kč zahájených před rokem 2005 i v roce 2005. AS ČVUT na 

návrh předsedy HK žádá vedení ČVUT informaci o podkladech pro stanovení výše poplatků 

za ubytování studentů na kolejích ČVUT. 

  

7.       Projednání návrhu na založení spin-off s.r.o. při ČVUT. 

Rektor informoval, že poslal krátkou zprávu o průběhu projednávání. AS FEL projednal 

návrh 22.4. Dnes je předložený doplněný návrh k projednání v AS ČVUT, jako poslední krok, 

vedoucí k založení první spin-off firmy na ČVUT. Firma je zakládána anglickým systémem 

(účast univerzity je 5-10%), přínos je převážně nepřímý, má motivovat a vytvářet prostředí 

pro spolupráci se studenty. Hospodářská smlouva nemůže garantovat pozici školy ve firmě v 

dlouhodobém horizontu. ČVUT bude mít 10% podíl na hospodářském výsledku, což 

odpovídá majetkové účasti školy.  

Byly splněny všechny podmínky pro založení, kladné posudky, i další předpoklady, aby 

mohlo být založení v AS ČVUT projednáno. 

Doc. Bílek představil Ing. Urbana, který je jednatelem zakládané společnosti. 

Doc. Bílek upozornil, že chybí zde název firmy, který je důležitý z toho důvodu, že se firma 

zavázala, že nebude mít v názvu ČVUT ale ve smlouvě je, že společnost může používat 

jméno ČVUT, což by mohlo být špatně interpretováno. Jak řešit případ, kdy jméno firmy 

bude pro ČVUT nepřijatelné a přitom se ČVUT bude podílet svými 10% na firmě s.r.o.  

Ing. Urban uvedl, že smlouva je koncipována jako bezpečná pro ČVUT a v názvu „ČVUT“ 

rozhodně nebude. Vymyslet jméno je složité, uvedl a chtěli by využít ještě 14 dní do zasedání 



správní rady k nalezení vhodného názvu. Doc. Bílek se pozastavil nad faktem, že během 2 let 

příprav na založení firmy nebylo jméno firmy stanoveno a nyní na to stačí dva týdny. 

Doc. Vospěl uvedl, že je to námitka vážná, ale vzhledem ke komplikovanému procesu, 

kterým již návrh na založení prošel je možné před podepsáním společenské smlouvy na 

ČVUT neuzavřít společenskou smlouvu, pokud nebude jméno vyhovovat.  

Ing. Zápotocký vznesl dotaz, zda 10% podíl znamená i 10% podíl na ztrátě. 

Kvestor uvedl, že ČVUT se na ztrátě nepodílí. 

Doc. Bílek doplnil, že pouze kdyby firma zkrachovala, přijdeme o vklad. 

Ing. Gerndt požádal, aby někdo vysvětlil, co je to vůbec spin-off firma. 

Doc. Vospěl uvedl, že tento název je ve světě používán pro tento typ společností, které se 

oddělí od univerzity ale úzce s ní spolupracují. 

Ing. Zápotocký uvedl, že smysl těchto společností je oddělení univerzity od činnosti, která je 

více komerční. Spin-off je právním subjektem a ukáže se jestli je životaschopná. Takové 

firmy vznikají  pro lepší propojení univerzit  s praxí. 

Jan Nechyba vznesl dotaz, jak se bude škola podílet na závazcích, které jsou něco jiného než 

na ztráty. 

Doc. Bílek uvedl, že v rámci s.r.o se ručí celým majetkem s.r.o., což bude zde vklad 200 tis. 

Kč, z toho 10% ČVUT. 

Ing. Zápotocký uvedl, že vážnějším problémem je, že není pečlivě ošetřeno duševní 

vlastnictví, což je problémem na celém ČVUT. 

Hlasování : 29 – 0 – 0  

Usnesení : AS ČVUT souhlasí se založením spin-off společnosti s.r.o. a požaduje, aby před 

podpisem společenské smlouvy byl AS ČVUT seznámen s jejím obsahem. 

  

8.       Informace o návrhu na založení nadace CTU Media Lab.  

Rektor uvedl, že poslal materiál, v němž informuje o kladném stanovisku vedení ČVUT a  

požádal pror. Macháčka, doc. Vospěla a JUDr. Eibla o vypracování připomínek, které byly 

zaslány děkanovi FEL prof. Kučerovi, aby reagoval a doplnil návrh tak, aby byl v souladu s 

článkem o vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob. 

Doc. Bílek uvedl, že prof. Kučera předloží tento návrh v pátek na AS FEL, AS ČVUT může 

nyní pouze přijmout informaci a časem se toto vrátí zpět na AS ČVUT. Kritický okamžik je 

22.6., kdy zasedá správní rada. Protože se setkáme 15.6. na AS VŠCHT, mohli bychom 

doplněný návrh projednat.  



Rektor seznámil stručně AS ČVUT s připomínkami, které zaslal děkanovi FEL. Dále 

informoval, že v září by měl být již v provozu inkubátor ČVUT, s právní kanceláří a 

poradnou. 

Prof. Valášek informoval o poslání CTU Media Lab a zdůraznil několik skutečností.  

Byl zpracován doplněný předběžný návrh a k němu bude vyjádření AS FEL a AS ČVUT. 

V doplněném předběžném návrhu jsou již zapracovány připomínky vedení ČVUT: 

1. logo bude vlastnit nadace, 

2. CTU Media Lab je orientována na studenty, kdežto inkubátor na komercionalizaci 

výsledků výzkumu. CTU Media LAB by byla spíše vstupem do inkubátoru, 

3. vliv ČVUT na tuto organizaci bude probíhat prostřednictvím účasti ČVUT ve správních a 

dalších radách. Členové těchto rad budou odsouhlaseni rektorem, který má právo veta a může 

tuto nadaci touto cestou ovlivňovat. 

Prof. Valášek uvedl, že je jedním z iniciátorů, druhým je prof. Mařík. Uvedl, že byl osloven 

Ing. Simonem, který dlouhodobě pracoval na MIT a snaží se přenést tento způsob podpory 

nových technologií i na ČVUT. 

Princip je takový, že z pravidelného ročního příspěvku od firem jsou formou grantu 

rozdělovány prostředky studentům, na řešení vývojových a výzkumných projektů. Takto to 

funguje na MIT. Ing. Simon je schopen oslovit české firmy, např. Jednou ze zakladatelských 

firem bude Český Telecom, který do tohoto projektu chce vložit budovu bývalé telefonní 

ústředny.  

Hlasování : 28 – 0 – 0  

Usnesení : AS ČVUT vzal na vědomí informaci o návrhu na založení CTU Media Lab. 

K projednání návrhu se vrátí po vyjádření AS FEL a vedení ČVUT. 

  

Ing. Zápotocký  uvedl, že stále není jasné, jak používat logo a jméno ČVUT a doporučoval by 

vedení ČVUT, aby existoval určitý návod, jak formálně postupovat a značku užívat. 

Ing. Simon uvedl, že zaregistroval sám CTU Media Lab, aby nás nikdo nepředběhl. Dále 

uvedl, že MIT universita nám nabídla veškerou podporu. Přijedou dva lidé přímo z MIT, což 

ještě nikdy neudělali. 

Ing. Zápotocký uvedl, že např. tento projekt má perspektivu, ale s ochrannou známkou 

bychom neměli hazardovat. 

Doc. Bílek uvedl, že bychom měli uložit vedení ČVUT aby zjistilo, jak zacházet s logem, 

abychom měli v tomto jasno. 

Pror. Vejražka informoval, že logo ČVUT je chráněno a pravidla jsou dána grafickým 

manuálem. 



  

9.       Harmonogram voleb rektora 

Mgr. Vopálka uvedl, že všem byla rozeslána informace o volbách v rámci univerzity i časový 

harmonogram těchto voleb. 

Doc. Bílek oznámil, že obdržel od náměstka doc. Koláře z MŠMT dopis, podle kterého 

nejpozději do 15.11.2005 má být zasláno na MŠMT jméno zvoleného kandidáta na rektora 

spolu s životopisem podle přiloženého vzoru, Osvědčením podle § 9 odst. 1 zákona č. 

451/1991 Sb. (ověřenou kopií) a čestným prohlášením podle přiloženého vzoru. 

Mgr. Vopálka uvedl, že Volební komise navrhuje volby 9.11.2005. 

  

1. Vyhlášení voleb kandidáta na rektora  

Hlasování : 27 – 0 – 0 

Usnesení : AS ČVUT podle § 9 odst.1 písm. h) zákona 111/98 Sb., o vysokých školách a o 

změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a čl. 17 odst. 9 Statutu ČVUT a 

čl. 4 Volebního a jednacího řádu AS ČVUT vyhlašuje volby kandidáta na rektora ČVUT. 

  

Organizační dispozice a časový harmonogram 

voleb kandidáta na rektora 

a)         AS ČVUT zvolil na své schůzi 27.4.2005 volební komisi pro volbu kandidáta na 

rektora ve složení Ing. B. Drápal, doc. M. Jánešová, Mgr. D. Vopálka, doc. P. Vysoký. 

Předsedou komise je Mgr. Vopálka (vopalka@fjfi.cvut.cz). Tato komise zajistí 

informovanost akademické obce ČVUT o volbách, shromáždí návrhy a bude řídit 

organizaci voleb. 

b)         Volba kandidáta na rektora se bude konat na zasedání AS ČVUT konaném 

9. listopadu 2005. Kandidáty na rektora navrhují akademické senáty fakult a skupiny 50 členů 

akademické obce ČVUT. Návrhy (spolu s písemným souhlasem navrhovaných) předají 

navrhovatelé do pátku 21.10.2005 předsedovi volební komise.  

V případě návrhů skupin 50 členů akademické obce budou současně odevzdány i 

podpisové archy obsahující standardní identifikaci členů akademické obce (jméno a 

příjmení, tituly, součást, číslo OP a podpis). 

c)         Navržení kandidáti předají do 25. října 2005 volební komisi text, který bude obsahovat 

jejich strukturovaný životopis (maximálně jedna strana A4 včetně fotografie) a 

základní osnovu volebního programu (maximálně dvě strany A4). Tyto materiály 
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budou zpřístupněny členům akademické obce ČVUT. Kandidáti mohou v rámci školy 

propagovat svou kandidaturu pomocí dalších prezentací. 

d)         Kandidáti přednesou na zasedání AS ČVUT dne 2.11.2005 projev. Délku projevu 

stanoví volební komise podle počtu kandidátů nejpozději 24.10.2005.  

Každý kandidát ve svém vystoupení shrne své základní představy o výkonu funkce 

rektora a o rozvoji školy. Pořadí vystoupení kandidátů se určí losem.  

Po přednesených projevech kandidátů bude následovat diskuse, ve které jednotliví 

kandidáti odpovědí na otázky členů akademické obce. Pořadí kandidátů v této části 

prezentace bude také určeno losem. Pořadí otázek určí moderátor schůze. Bude 

vycházet zejména z předem připravených otázek, které mu budou v písemné formě 

předány. Část diskuse s každým kandidátem bude věnována i odpovědím na otázky 

z pléna. 

e)         Volební projevy i diskuse budou zveřejněny formou přímého přenosu v síti ČVUT a 

videozáznamem. 

  

  

10.     Různé. 

a/ informace o financování výzkumných záměrů z konta M. 

Doc. Vospěl uvedl, že v tabulce je zachována ve sloupci 4 již dříve schválená výše  příspěvku. 

Jedná se pouze o výměnu prostředků, nemění se jejich výše. Všem řešitelům bude tato tabulka 

rozeslána. 

Hlasování : 27 – 0 – 0  

Usnesení : AS ČVUT bere na vědomí informaci o rozpisu dotačních prostředků na vzdělávací 

činnost uvolněných v důsledku příspěvku MŠMT z ukazatele M a souhlasí s navrženým 

řešením rozpisu dotace NIV, které je v souladu s přijatou metodikou. 

  

b/ zřízení věcných břemen  

Kvestor uvedl, že obě břemena jsou úplatná, v prvním případě se jedná o položení kabelu, ve 

druhém případě stavba veřejného osvětlení přechodu pro chodce. 

Hlasování : 27 – 0 – 0 

Usnesení : AS ČVUT souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na parc. č. 

2454/1 k.ú. Břevnov pro oprávněného GTS Novera a zřízení věcného břemene na parc. č. 

2454/1 k.ú. Břevnov pro oprávněného Magistrát HMP. 



  

c/ vývoj zájmu o studium na ČVUT 

Doc. Bílek uvedl, že s materiálem se senátoři mohli seznámit. 

Hlasování : 27 – 0 – 0  

Usnesení : AS ČVUT byl informován o vývoji zájmu o studium na ČVUT. 

  

d/ pozvání senátu VŠCHT na neformální setkání. 

Doc. Bílek informoval, že 15.6. ve 14,00 v 1. patře budovy A v zasedací místnosti jsme zváni 

na společné setkání. 

Uvedl, že při této příležitosti se domluvil s předsedou AS VŠCHT, abychom mohli 

v prostorách VŠCHT projednat dnešní bod - CTU Media Lab. 

Členové AS ČVUT se dle svých časových možností účastní setkání se senátory AS VŠCHT 

ve středu 15.6. od 14,00 v zasedací místnosti rektorátu VŠCHT v 1.p. budovy „A“ (vchod 

proti parkovišti). 

  

e/ ochrana loga ČVUT 

Ing. Zápotocký uvedl, že by senát měl doporučit vedení ČVUT aby zpracovalo materiál, jak 

používat logo, grafický materiál nestanovuje právní náležitosti. 

AS ČVUT žádá vedení, aby zpracovalo principy užívání ochrany ochranné známky ČVUT. 

Ing. Hozman poznamenal, že u ochranné známky je dané zákonem, co se smí a nesmí. 

Doc. Bílek uzavřel tento bod s tím, že dotazem rozhodně nic nezkazíme, přinejmenším se 

dozvíme, že je vše v pořádku. 

  

f/ budova KOKOS Kladno 

Ing. Zápotocký se zeptal na situaci okolo získání budovy KOKOS, kterou ČVUT přejímá za 1 

Kč, ale i s vadami, smlouvami a závazky, které tam existují. AS by měl dostat ucelenější 

informaci. 

Kvestor uvedl, že 30.5. dostal studii o stavu budovy a nákladech, které ČVUT vynaloží na 

úpravy. Budova je srovnatelná s novou budovou ČVUT, účetní hodnota je 96 mil. Kč. Studie 

říká, že celkové náklady na odstranění poruch, ale i na další úpravy budou 190 mil. Kč a 



budova pak bude vhodná pro účely ČVUT. Je to zcela jistě ziskové, budova je vyhovující, 

úpravy mohou být prováděny postupně, máme příslib MŠMT 26 mil. Kč na rok 2006. 

Ing. Zápotocký uvedl, že by doporučil, aby investiční plán a rozpočet zahrnoval všechny 

známé výdaje, které mohou být. O 190 mil. Kč nebylo nic známo, když se projednávalo 

převzetí budovy. Rekonstrukce na úvěr velmi významně ovlivňují chod této školy. Projekty 

by měly být zpracovávány pečlivě a profesionálně. 

Prof. Bíla uvedl, že je špatně, že jsme tyto informace o tom, kolik budou úpravy stát neměli 

dříve. 

Ing. Zápotocký uvedl, že třeba je dobře, když dostaneme KOKOS za korunu, ale informací k  

projektům tohoto typu by mělo být více. 

Rektor uvedl, že nejsou zatím žádné zprávy o tom, že by stav budovy byl způsoben 

poddolováním. Do zasedání správní rady bude k dispozici posudek týkající se této otázky.  

  

g/ fotovoltaická fasáda na FSv 

Doc. Konvalinka se zeptal rektora na stav tohoto projektu. 

Rektor uvedl, že stavební povolení bylo vydáno bez jeho účasti. ČVUT tedy nežádalo o 

stavební povolení a rektor nikomu v této věci nedelegoval pravomoc jednat jménem ČVUT., 

S iniciátorem projektu bude ČVUT jednat, bude potřeba zvážit situování fotovoltaické fasády 

nikoliv na východní, ale na západní stranu budovy, která není situovaná do kampusu. Jedná se 

o experiment, protože stěna byla zateplena, a proto se jedná o  problémy spojené s životností a 

funkčností – životnost musí být srovnatelná s nynější fasádou. Bude se jednat o závažný zásah 

do konstrukce a budou se k tomu muset vyjádřit i autoři stávajícího řešení fasády, kteří mají 

autorská práva. 

Rektor uvedl, že během týdne až deseti dnů by jednání měla být uzavřena. 

  

h/ rekonstrukce Karlova náměstí 

Prof. Bíla informoval, že z iniciativy prof. Hlaváče vznikla komise pro rekonstrukci Karlova 

náměstí Komise dospěla k těmto závěrům: došlo ke shodě mezi děkany FS a FEL a jsou 

připraveni pro spolupráci při rekonstrukci. 

  

i/ zdražení polévek od 1.6.2005 

Jan Zárybnický informoval, že byly zdraženy polévky od 1.6. na dvojnásobek. 

Ing. Zmrzlík uvedl, že od 1.6. jsou zdraženy polévky z 5 na 10 Kč., protože za 5 Kč chodili na 

ně i bezdomovci. Po ekonomické analýze rozhodl zdražit. 



Jan Zárybnický se otázal, proč na to mají doplácet studenti a proč nikdo nebyl informován. 

Ing. Zmrzlík uvedl, že student má pořád polévku dotovanou. 

Ing. Zápotocký uvedl, že problém je nákladová, kalkulovatelná cena a cena prodejní. 

Problémem nejsou bezdomovci, ale nákladová cena. Dopátrat se nákladové ceny z podkladů, 

které jsou k dispozici na SÚZ, není snadné. Doporučil toto vyřešit např. na jednání KSÚZ. 

Rektor uvedl, že kdysi z analýzy Deloite & Touche  vyplynulo, že cena jednoho jídla by měla 

být cca. 62 Kč a reálně by mohla být až o 15-20 % nižší. To se nedaří.  

Bylo stanoveno kolejné. Ing. Zmrzlíkovi bude uloženo, aby všem správcům kolejí rozeslal 

neinvestiční náklady, které nesmí překročit. Připravuje se zpracování položkové analýzy, 

abychom se dozvěděli, zda by nemohlo být kolejné lacinější ale zároveň aby nedocházelo k 

vybydlování.  

Rektor apeloval na ředitele SÚZ aby posílil ekonomickou správu kolejí a zajistil tak dostatek 

informací. Je potřeba doložit argumenty, jak se ke kterým položkám došlo. Bude se to dále 

řešit. 

Se studenty je dohoda, aby navrhli kvalitativní součinitel koleje a kvalitativní součinitel lůžka 

a průměrné kolejné, které musí pokrýt 135 mil. nákladů. Na základě toho dostane senát návrh. 

  

j/ informace - Vítězné náměstí 

Rektor uvedl, že je nadále optimistický. Výsledkem jednostranné smlouvy VŠCHT však 

bohužel může být i to, že vlastníkem budov bude VŠCHT a ČVUT se může ocitnout ve stavu 

nájemce. Budeme se snažit stát se přímými účastníky řízení. Proběhne jednání s poslancem 

PS PČR Ing. Milošem Mášou a další jednání s náměstkem MŠMT doc. Kolářem.  

  

k/ grafický manuál ČVUT 

Adam Vlček vznesl dotaz, co bylo záměrem grafického manuálu a kolik stál peněz. 

Pror. Vejražka uvedl, že každá společnost, která se projevuje navenek, mívá svůj grafický 

manuál. Manuál stál cca. 50 tis. Kč a je dále rozvíjen. K 1.6.2005 byl vydán příkaz k užívání 

grafického manuálu. Tištěné grafické manuály budou rozeslány až na úroveň kateder. Druhá 

firma zajišťovala elektronickou verzi tohoto manuálu – elektronické šablony.  

  

l/ výběrové řízení na ředitele VIC 

Pror. Macháček uvedl, že doc. Ohera bude na svoji žádost vzhledem ke svému věku uvolněn a 

vypisuje se tedy výběrové řízení na ředitele VIC, předseda AS může jmenovat zástupce AS 



ČVUT do výběrové komise. Jako zástupce AS navrhl pror. Macháček předsedu AS doc. 

Bílka. 

Jiný návrh nepadl a doc. Bílek souhlasil. 

  

m/ dopis od Adama Fúry 

Doc. Bílek se zeptal přítomných, jestli dostali dopis od Adama Fúry.  

Jan  Zárybnický uvedl, že se zřejmě jedná o informovaného člověka, protože uváděl různé 

citace ze zasedání AS ČVUT. 

Doc. Bílek poznamenal, že jméno nemusí patřit studentu ČVUT, protože bylo špatně čitelné,  

na webu ČVUT nebylo nalezeno a dopis byl odeslán ze soukromé adresy.  

  

n/ příští zasedání AS ČVUT 

Příští zasedání AS ČVUT bude 29.6.2005 ve 13,30 ve velké zasedací místnosti R ČVUT. 

  

  

  

  

  

  

  

Zapsal: J. Zelenka  

Upravil a z audiozáznamu editoval: 

předseda AS ČVUT 

  

                                                                                              Doc. Ing. Jan Bílek, CSc. 

                                                                                                  předseda AS ČVUT        

 


