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Zápis 
z 13.řádného zasedání AS ČVUT 
konaného dne 23. listopadu 2005 

ve velké zasedací místnosti R ČVUT 
  

  

1. Schválení programu 13. zasedání AS ČVUT. (2/3 senátorů) 

2. Kontrola zápisu z 10. zasedání AS ČVUT. (2/3 senátorů) 

3. Informace o přípravě volby kandidáta na rektora (Mgr. Vopálka, doc. Bílek) 

4. Zpráva HK ke změně tarifní tabulky a ke změně metodiky. (prof. Haasz) 

5. Scénář ubytování pro samoplátce a zaměstnance. (rektor) 

6. Vystoupení senátora Ing. Zápotockého. 
7. Stažení bodu - předložení Volebního a jednacího řádu AS FEL (doc. Bílek) 

8. Různé 

α. Informace o cenících ubytování v Praze a okolí (Ing. Zmrzlík, doc. Bílek) 

β. Zrušení omezení dalších adres v senat@victoria (doc. Bílek) 
 
 

 
Přítomni : Doc. Ing. Karel Kabele, CSc. (F1), Doc. Ing. Alena Kohoutková, CSc. (F1), Doc. 
Ing. Petr Konvalinka, CSc. (F1), Prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. (F2), Ing. Jiří Zápotocký (F2), Petr 
Gardian (F2), Jan Zárybnický (F2), Doc. Ing. Jan Bílek, CSc. (F3), Prof. Ing. Vladimír Haasz, 
CSc. (F3), Prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (F3), Michal Bačovský (F3), Radek Dobiáš (F3), 
Prof. Ing. Pavel Fiala, CSc. (F4), Ing. Josef Gerndt (F4), Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (F4), Jiří 
Král (F4), Václav Vrba (F4), Ing. Jaroslava Babánková (F5), Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus 
(F5), Ing. arch. Jan Paroubek (F5), David Beke (F5), Zuzana Tůmová (F5), Doc. Ing. Petr 
Vysoký, CSc. (F6), Ing. Bohumil Drápal (F6), Ing. Jan Kašpar (F7), Doc. RNDr. Zdeněk 
Kluiber, CSc., Ph.D. (F7), Mgr. Veronika Vymětalová (F7), David Kosina (F7), Doc. PhDr. 
Jiří Semrád, CSc. (MÚVS), Ing. Ivo Šimůnek, CSc. (KÚ), Ing. Novotný (KÚ), Ing. Miroslav 
Vokáč (KÚ), Ing. Carlos Granja, PhD (ÚTEF). 
 
Omluveni z jednání : Prof. Ing. Michael Valášek, Dr.Sc. (F2), Doc. PhDr. Mária Jánešová, 
doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek (F6), Michaela Lejsková (F7). 
 
Neomluveni z jednání: Milan Koláčný (F1), Marie Těhlová (F1), CSc. (F6),  Petr Krob (F6). 
 
Hosté: kvestor Ing. Horáček, prorektor prof. Hrdlička, prorektor prof. Urlich, prorektor prof. 
Vejražka, doc. Vospěl, prof. Havlíček, prof. Kučera, ředitel SÚZ Ing. Zmrzlík, Mgr. Jiří 
Mrhal (CPV), Jan Nechyba (KOR),  
 
 
 
 

1. Schválení programu 13. zasedání AS ČVUT 
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Doc. Bílek navrhl přehození bodu 6 za bod 2 z důvodu představování kandidátů na děkana na 
strojní fakultě. 
Vzhledem k tomu, že AS nebyl ještě usnášení schopný, doc. Bílek vyzval pror. Hrdličku 
k přednesení informací ohledně ubytovacích stipendií. 
Pror. Hrdlička uvedl, že MŠMT stanovilo kriteria pro přidělování ubytovacích stipendií pro 
studenty, podle těchto kritérií dostalo ČVUT ubytovací stipendia na IV.čtvrtletí roku 2005 - 
zhruba 15 mil. Kč. Tato částka je o 15 – 20% nižší pro oprávněné studenty proti loňskému 
roku podle kritérií MŠMT. Na základě toho obdrželo ČVUT Rozhodnutí MŠMT č.52246, ve 
kterém MŠMT poskytuje ČVUT dotaci ve výši 15 790 tis. Kč na období od 1.října 2005 do 
31.prosince 2005. Součástí Rozhodnutí jsou i Podmínky použití dotace v Příloze č.1. Tyto 
podmínky nejsou ve shodě s kritérii použitými pro rozpočítání dotace, v podmínkách použití 
vypadlo jedno slovo, místo v prvním studijním programu je uvedeno pouze v studijním 
programu. Tento drobný rozdíl na ČVUT znamená, že místo původních oprávněných 9 735 
studentů se stejná částka týká potenciálně 12 529 studentů. ČVUT má schválené a 
registrované předpisy podle původních kritérií. 
Pror. Hrdlička dále načrtl 3 možnosti poskytování ubytovacích stipendií: 

a) podle schválených pravidel – 9 735 oprávněných studentů/514,- Kč měsíční ubytovací 
stipendium, 

b) podle podmínek Rozhodnutí – 12 529 potenciálně oprávněných studentů/399,- Kč 
měsíční ubytovací stipendium 

c) dofinancovat z vlastních zdrojů potenciálně oprávněným studentům měsíční ubytovací 
stipendium do původní výše 514,- Kč – na IV. čtvrtletí 2005 to představuje požadavek 
zhruba 4,31 mil. Kč, zdrojem financování by byly stipendijní fondy fakult. 

 
Dále pror. Hrdlička uvedl, že vzhledem k tomu, že se ubytovací stipendium započítává do 
příjmů rodiny, mohou studenti pobírající sociální dávky překročit určité hranice příjmů a přijít 
o mnohem více peněz. Proto je nutno nevyhlásit ubytovací stipendium jako nárokové, ale 
zvolit postup, kdy matrika studentů vydá seznamy studentů, kteří mohou podle stipendijního 
řádu žádat o stipendium a studentům, kteří požádají o ubytovací stipendium, toto bude 
vyplaceno. 
Na dotaz prof. Hlaváče, zda Vedení ČVUT jednalo se studentskou unií, kterou variantu by 
studenti preferovali, pror. Hrdlička uvedl, že přednesené informace zpracoval předcházející 
den. 
Na dotaz doc. Konvalinky, ke které variantě se přiklání Vedení ČVUT, pror. Hrdlička řekl, že 
jiná čistá bude jen ta varianta, kterou odsouhlasí AS ČVUT, v současné době je nejčistší 
varianta a). 
Na dotaz doc. Bílka, jaká budou pravidla pro příští rok, uvedli pror. Hrdlička a doc. Vospěl, 
že MŠMT dosud neuzavřelo na příští rok metodiku. 
Doc. Bílek informoval, že hovořil s tajemníky dvou fakult a oba shodně uvedli, že by jim 
dofinancování ubytovacích stipendií z vlastních zdrojů činilo problémy. 
Pror. Hrdlička připomněl, že podle stipendijního řádu ČVUT mohou fakulty podle svých 
možností poskytovat ještě jiná účelová stipendia na ubytování, která nesouvisí 
s projednávanými ubytovacími stipendii. 
Prof. Haasz informoval, že úpravu Podmínek použití dotace v Příloze č.1 si vymohly některé 
školy, aby mohly použít dotaci i studentům, kteří nesplňují kritéria výpočtu. 
Kvestor uvedl, že při dofinancování stipendií do původní výše - lineárním výpočtem za rok  
zhruba 16 mil. Kč – by byl de facto stipendijní fond vyčerpán ubytovacími stipendii a na 
ostatní stipendia nezůstaly prostředky. 
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Doc. Bílek poděkoval pror. Hrdličkovi za vystoupení a vyzval senátory k hlasování o změně 
programu zasedání. 
 
Hlasování : 26– 0 – 3 
Usnesení : AS ČVUT souhlasí s předloženým programem po přesunutí bodu 6 za bod 2. 

 

2. Kontrola zápisu z 10. zasedání AS ČVUT 
 
 
Doc. Bílek informoval, že obdržel řadu připomínek, které zapracoval do zápisu. Nestačil 
pouze vyměnit chybně uvedené jméno diskutující M. Lejskové za M. Těhlovou, dále vypustit 
ve větě V. Vrby slovo hospodaření a upravit odstavec diskusního příspěvku J. Krále za 2 
požadované věty. Doc. Bílek uvedl, že jeho stylizace neodpovídala zvukovému záznamu a 
přečetl nové znění do zápisu: Jiří Král uvedl, že se připojuje k názoru Prof. Fialy. Zdůraznil, 
že přes negativní ohlasy z vedení tří ze sedmi fakult, které se začleněním návrhu na vznik nové 
fakulty do Dlouhodobého záměru nesouhlasí, stále tento konfliktní návrh zůstává beze změn 
v Dlouhodobém záměru.  Dále poznamenal, že bude nový rektor a nevíme, jak se k tomu bude 
stavět nové vedení. Jiří Král s novým zněním souhlasil. 
 
Hlasování : 29 – 0 – 0 
Usnesení : AS ČVUT schvaluje zápis z 10 .zasedání AS ČVUT po doplnění připomínek 
zaslaných poštou a přednesených při schvalování. 

 

3. Vystoupení senátora Ing. Zápotockého  
 
Ing. Zápotocký dokumentoval na dvou případech, že pokládá za zcela nezbytné, aby se 
informace, které jsou předkládány do AS a týkají se osob, projednávaly nejdříve v komisích,. 
Do AS nemají být předkládané informace, které mohou být zavádějící a mohou být i 
poškozující zmíněné osoby a jejich rehabilitace jsou právně velmi těžko dosažitelné. 
První případ se týká rekonstrukce Masarykovy koleje, kde AS obdržel stanovisko rektora 
k rekonstrukci. Ing. Zápotocký poznamenal, že šetřením škodní komise byla zjištěna škoda, 
ale vedení školy zanedbalo lhůty pro vymáhání škody, v současné době lze pouze vymáhat, 
proč došlo k neuplatnění lhůty, kauza se táhne šest let. Ing. Zápotocký to považuje za 
neseriozní vůči lidem, kterých se to týká. 
Druhý případ se týká kauzy zchlazené stravy na Strahově. K tomu Ing. Zápotocký 
poznamenal, že v říjnu 2001 se rozhodlo, že dojde k rozšíření této stravy. V r. 2002 na poradě 
tajemníků Ing. Zápotocký informoval, že to považuje za neseriozní, v AS se to 
neprojednávalo, 25.6.2002 podepsal rektor souhlas se stavbou a teprve dodatečně vznikly 
posudky o správnosti stavby. 
Ing. Zápotocký o těchto kauzách nemluví proto, že by chtěl, aby byly znovu projednávány, 
ale pouze na nich chce dokumentovat, že informace na senát by měly být transparentní, ne 
účelové, AS by si měl vytvořit určitý proces projednávání za pomocí komisí, aby byla snaha 
předkládat do senátu informace úplné. Způsoby prezentované ve dvou předchozích kauzách 
do prostředí ČVUT vůbec nepatří.  
Prof. Bíla uvedl, při spontánnosti podávání informací do AS nejsou tyto informace vždy 
v komisích projednávány. Bylo by vhodné vytvořit další komisi, která by zkoumala 
pravdivost informací. Dále poznamenal, že na předsedovi a místopředsedovi AS leží velká 
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zodpovědnost, protože oni sestavují programy zasedání a tím i rozhodují, které informace do 
senátu předloží. 
Doc. Bílek v reakci na slova prof. Bíly uvedl, že informace z kolegia a gremia sděluje 
všechny, protože to jsou věci veřejné. U informací z vedení je někdy na rozpacích, protože to 
jsou rozpracované představy o řešení určitých problémů a jejich předčasné zveřejnění by 
nebylo produktivní. 

 

4. Informace o přípravě volby kandidáta na rektora 
 
Mgr. Vopálka podal informace o přípravě volby kandidáta na rektora. Volební komise se sešla 
jednou za účelem posouzení návrhů nových členů komise k medializaci voleb. Shodla se na 
tom, že informace o volbě budou uveřejněny ve 3 listech – v Hospodářských novinách, 
Lidových novinách a Mladé Frontě Dnes. 
Doc. Bílek informoval, že je na 7.12. na představování kandidátů na rektora objednán sál v 
Masarykově koleji a přednesl technické detaily průběhu představování kandidátů. Dále navrhl 
provést volbu kandidáta na rektora v místnosti Galerie v Masarykově koleji. 
 
Hlasování: 30 – 0 – 0 
Usnesení: AS ČVUT doporučil uskutečnit volby v Masarykově koleji v místnosti Galerie. 
 
Kvestor přečetl oznámení o volbě kandidáta na rektora uveřejněné dnes v Hospodářských 
novinách a informoval, že stejné oznámení vyjde příští den v Mladé Frontě Dnes a v pátek 
25.11. v Lidových novinách. 
Doc. Bílek informoval o aktivitě M. Bačovského použít agenturu, která by pomohla provést 
výběr, zejména z manažerského hlediska. Představa agentury o výběru a případné výměně 
kandidáta a podmínky záruky nebyly pro ČVUT přijatelné. Tato varianta je již z časového 
důvodů neproveditelná. 
Prof. Hlaváč informoval o schůzce před zasedáním AS. Účastníci hledali cestu, jak vylepšit 
přístup k volbě kandidáta na rektora a shodli se, že otevřenost je to, co AS potřebuje. Proto 
přišli s návrhem udělat po představení kandidátů mimořádné zasedání AS dne 12.12. v 16 
hod. a otevřeně diskutovat o kandidátech. 
Doc. Bílek informoval, že na této schůzce uvažovali také o tom, že mezi jednotlivými 
volebními koly nebude žádná diskuse. 
Prof. Lábus navrhl, aby toto zasedání bylo spojeno s datem představování kandidátů a 
současně navrhuje zkrátit celý proces představování kandidátů. 
Doc. Bílek uvedl, že bude vhodné počkat s organizací představování, až bude známý počet 
kandidátů. 
D. Kosina souhlasí s návrhem prof. Hlaváče, ale navrhuje stanovit 2 termíny zasedání AS, 
doporučuje 8.12. 
Mgr.Vopálka navrhuje diskusi mezi volebními koly. 
Doc. Vysoký doporučuje, aby to bylo neformální setkání.  
Prof. Hlaváč upřesnil hlavní důvod, proč doporučuje mimořádné zasedání. Protože je zasedání 
AS ČVUT veřejné spolu s otevřeností jde i o zodpovědnost. 
Prof. Lábus podal protinávrh provést diskusi o kandidátech mezi členy AS před zahájením 
volby a mezi volebními koly, časové omezení diskuse na 40 minut. 
 
Návrh prof. Lábuse 
Hlasování: 24 – 4 - 3 
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Návrh prof. Lábuse byl přijat. 
 
Návrh pro mimořádné zasedání AS byl přijat a většina senátorů upřednostnila termín 
mimořádného zasedání 12.12. v 16. hod v zasedací místnosti RČVUT, prof. Hlaváč promptně 
místnost rezervoval . 
Hlasování: 16 – 4 – 11 
Usnesení: 15. mimořádné zasedání se bude konat v pondělí 12.12.2005 v 16.00 ve velké 
zasedací síni R ČVUT. Program: Diskuse o volebních programech kandidátů na rektora 
ČVUT. 
 
V rámci diskuse o délce projevu kandidátů na rektora navrhl M. Bačovský zeptat se 
předchozích kandidátů na jejich zkušenosti. Prof. Havlíček, prof. Kučera a prorektor prof. 
Vejražka shodně uvedli, že zkušený kandidát se vyrovná s každým časem, je ale nutno znát 
délku projevu předem. 

 

5. Zpráva HK ke změně tarifní tabulky a ke změně metodiky 
 
Doc. Bílek vyzval předsedu HK k přednesení zprávy nejprve ke změně tarifní tabulky a 
potom ke změně metodiky. 
Prof. Haasz uvedl, že změna tarifní tabulky vyplynula z usnesení AS z 3. zasedání  v březnu 
2005, kde bylo v souznění s Koordinační odborovou radou doporučeno vedení ČVUT 
rozpuštění 13. a 14. platu do tarifní tabulky. Vedení ČVUT nebylo proti návrhu, jen 
doporučovalo uskutečnit ho až od roku 2006. 
Prof. Haasz informoval, že toto usnesení z 9.3. vyhledal a rozeslal členům HK e-mailem, a 
přečetl návrh nového usnesení, kde AS žádá vedení ČVUT, aby do příštího zasedání 
předložilo změnu tarifní tabulky ke schválení.  
Dále prof. Haasz řekl, že neví nakolik se tato změna dotkne znění kolektivní smlouvy, ale 
podle ústní informace by ze strany odborů neměl být toto problém. 
Kvestor uvedl. že nezná problém kolektivní smlouvy, ale přepočítat tabulku by neměl být 
problém. 
Doc. Vospěl řekl, že tabulka je připravena, byla rozeslána senátorům i odborům, není na ní co 
dodělávat, pouze nebylo vhodné dělat změnu v průběhu roku. Dále doc. Vospěl připomněl, že 
ČVUT nemá 13. a 14. plat, ale jeden další plat vyplácený ve dvou výplatních termínech. 
Tabulka bude zaslána senátorům znovu a není problém udělat tuto změnu od 1.1.2006. 
 
Hlasování: 30 – 0 - 0 
Usnesení: AS ČVUT žádá vedení ČVUT, aby do dalšího řádného zasedání AS ČVUT 
předložilo ke schválení změnu tarifní tabulky ve smyslu usnesení AS z 3.zasedání dne 
9.3.2005, bod jednání 3. 
 
 
Prof. Haasz ke změně metodiky uvedl, že AS žádal v usnesení na 9. zasedání v říjnu vedení 
školy, aby předložilo do 10. zasedání AS návrhy na změnu metodiky. Do termínu HK od 
vedení nic neobdržela. 
Dále prof. Haasz připomněl, že byli současně vyzváni senátoři k zaslání návrhů na změnu 
metodiky. HK obdržela od senátorů 2 návrhy, byly zaslány senátorům v příloze ke zprávě HK 
Většinově byl pro členy HK přijatelný návrh usnesení, ve kterém AS ČVUT doporučuje 
vedení ČVUT, aby po analýze veškerých možných (i nepřímých) dopadů zvážilo, zda je 
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vhodné zapracovat návrh ředitele ÚTEF (po případných úpravách a nezbytných upřesněních) 
do návrhu metodiky rozpisu NIV dotací pro rok 2006, kapitola II, což je specifický výzkum. 
Senátoři obdrželi také zdůvodnění, proč nebyl přijatelný návrh z KÚ, který nesplňuje všechny 
požadavky specifického výzkumu. 
 
Kvestor uvedl, že na posledním gremiu předložil materiál, nazvaný Příprava metodiky rozpisu 
dotací ČVUT na rok 2006, ve kterém shromáždil připomínky z fakult a ostatních součástí a 
zahrnul do něj i strategické cíle dlouhodobého záměru. Kvestor informoval, že vyzval ke 
spolupráci fakulty a součásti a že sestaví komisi, která by se měla řídit strategickými cíli 
dlouhodobého záměru, připomínkami fakult a vlastními návrhy. Kvestor řekl, že by byl rád, 
aby se na činnosti komise podílela i HK, předpokládá, že komise se sejde poprvé příští týden. 
Prof. Fiala se vyjádřil k problematice strategických cílů, hlavně se domnívá, že je nesprávné, 
aby tradiční rozpočet na studenta, který přichází podle nějakých pravidel, byl zásadně 
přerozdělován. Dále uvedl, že strategie je vždy věcí vedení a je tedy problematická, 
Prof. Haasz se domnívá, že by se k bodu změna metodiky mělo schválit usnesení HK a 
požádal kvestora, aby vyvěsil na inforeku materiál Příprava metodiky rozpisu dotací ČVUT 
na rok 2006. Prof. Haasz konstatoval, že se změnou metodiky měli zabývat před 2 měsíci, 
termíny jsou teď velmi šibeniční. 
Doc. Bílek vyzval senátory k hlasování o usnesení HK, pouze upozornil, že provedl ve znění 
usnesení úpravu slovosledu. 
 
Hlasování: 24 – 0 – 7 
Usnesení: AS ČVUT doporučuje vedení ČVUT, aby po analýze veškerých možných (i 
nepřímých) dopadů zvážilo, zda je vhodné návrh ředitele ÚTEF (po případných úpravách a 
nezbytných upřesněních) zapracovat do návrhu metodiky rozpisu NIV dotací pro rok 2006, 
kapitola II. 
 
Po hlasování prof. Haasz uvedl ,že vzhledem k termínům očekává, že vedení ČVUT dnes 
požádá AS o delegování zástupce do komise pro přípravu metodiky rozpisu dotací na rok 
2006. 
Kvestor požádal na místě AS o jmenování zástupce do této komise a doc. Bílek navrhl 
předsedu HK prof. Haasze. 
Hlasování: 31 – 0 – 0 
AS ČVUT delegoval prof. Haasze do komise pro přípravu metodiky rozpisu dotací na rok 
2006. 
 

6. Scénář ubytování pro samoplátce a zaměstnance  
 
Doc. Bílek informoval, že dostal od pror. Hrdličky k tomuto bodu vyjádření, že je tento 
materiál špatně nazván, nemělo by se jednat o scénář, ale mělo by to být označeno jako ceník, 
protože scénář ubytování je dokument, který se týká studentů a nikoliv samoplátců a 
zaměstnanců. 
Ing. Zmrzlík informoval, že při jeho nástupu do funkce existoval pouze scénář ubytování pro 
studenty, který se rovnal pravidlům pro ubytování studentů. Za půl roku se vytvořila spousta 
kategorií ubytovaných, vznikla potřeba vytvořit nejen ceníky, ale i pravidla pro ubytování. 
Byl vytvořen scénář = pravidla, byl předložen na vedení a na minulém řádném zasedání AS, 
ale mezitím se změnila kategorizace zahraničních studentů. Po dohodě s pror.Hrdličkou a 
s předsedou komise pro SÚZ vytvořily scénář a ceník. 
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Doc. Bílek vyslovil návrh, aby se tento materiál jmenoval pravidla ubytování pro samoplátce, 
protože scénář existuje jako vnitřní předpis. 
Doc. Vospěl, uvedl, že název není tak podstatný, a konstatoval, že změna financování od 
1.10.2005 zjednodušila tuto problematiku. SÚZ provedl nákladové ocenění a vzniklo tzv. 
kolejné v plné výši, bylo to projednáno se studenty a vedení spolu s rektorem rozhodlo, že 
kolejné je cena nákladová, budou ji platit všichni, ale studenti dostanou dotaci. 
Dále doc. Vospěl připomněl, že před r.1997 AS rozhodl, že na koleji mohou být ubytování 
kromě zaměstnanců i muži vykonávající na ČVUT náhradní vojenskou službu (tzv. civilkáři). 
Náhradní vojenská služba zanikla, AS rozhodl, že uvolněná lůžka po „civilistech“ podrží pro 
zaměstnance. Celková kvóta je 100 lůžek, doc. Vospěl doporučuje tuto kvótu zachovat, 
umožňuje katedrám, aby se neorientovaly jen na pražské uchazeče. 
 

Hlasování : 30 – 0 – 0 
Usnesení : AS ČVUT projednal předložená Pravidla ubytování a s jejich zněním souhlasí. 
 
 
Doc. Bílek připomněl, že je třeba se vyjádřit k návrhům vyplácení ubytovacích stipendií 
přednesených na začátku zasedání AS ČVUT prorektorem Hrdličkou. Vzhledem k tomu, že 
materiál byl dodán AS pozdě, fakulty neměly možnost se k tomu vyjádřit, zaujal AS k dané 
problematice následující stanovisko: 
Dokument o ubytovacím stipendiu byl podán pozdě, až během zasedání AS ČVUT, a po 
úvodní rozpravě senát tuto problematiku dokončí na příštím zasedání. 

 

7. Stažení bodu – předložení Volebního a jednacího řádu AS FEL 
 
Doc. Bílek přečetl oznámení fakulty elektrotechnické, že  zcela stahuje z programu AS ČVUT 
bod předložení Volebního a jednacího řádu AS FEL. Tento bod byl na programu 10. zasedání, 
na návrh M. Bačovského byl z programu vypuštěn a teď ho fakulta elektrotechnická stahuje 
z programu AS ČVUT. 
 

Hlasování: 31 – 0 – 0 
Usnesení : Na žádost předsedy AS FEL souhlasí AS ČVUT se stažením Volebního a 
jednacího řádu AS FEL z programu AS ČVUT. 

8. Různé 

a) Informace o cenících ubytování v Praze a okolí 

 
Doc. Bílek informoval senátory, že ředitel SÚZ Ing. Zmrzlík připravil pro grémium rozbor o 
cenách ubytování v Praze a okolí. Tento materiál ukazuje nejen ceny ubytování na jiných 
vysokých školách, ale i v penzionech apod. v okolí Prahy. Byla představa, že by z toho měl 
vzniknout dokument, ukazující aspoň orientačně, jaké slevy lze získat při hromadném 
ubytování studentů mimo koleje ČVUT. 
Ing. Zmrzlík ve svém vystoupení konstatoval, že SÚZ má k včerejšímu dni zhruba 270 
volných lůžek a ještě 470 uspokojených zájemců, kteří dostali kolej, ale ještě se neubytovali. 
Tak příznivá situace ještě na SÚZu nebyla, a je způsobena tím, že ČVUT má zatím nejnižší 
kolejné v Praze. Ing. Zmrzlík informoval, že např. UK, která má jiné ceny ubytování, má     
34 % volné kapacity. Ing. Zmrzlík řekl, že nejhorší lůžko je prázdné lůžko. Jedním 
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z problémů SÚZu je např. 44 volných partnerských pokojů na Masarykově koleji, scénář 
SÚZu zatím neumožňuje s tím něco dělat. ČVUT má tedy poptávku po ubytování 
uspokojenou, ale SÚZu bude hledat další možnosti, aby přilákal studenty. 
 
b) Zrušení omezení dalších adres v senat @victoria 
 
Doc. Bílek informoval, že do adresáře lze přidat libovolné množství adres, aniž by byly 
označeny jako SPAM. 
 
c) Informace z kolegia rektora 
 
Doc. Bílek podal informace z Kolegia rektora, kde se jednalo o 3 objektech, které zatěžují 
rozpočet ČVUT a které by dle názoru doc. Bílka bylo nejlépe prodat. Hotel Modrá Hvězda 
v Rokytnici hospodaří se ztrátou 762 tis. Kč, hotel Prenet na Šumavě má ztrátu 1700 tis. Kč, 
školící středisko Slunečná v Rumburku má ztrátu 54 000 Kč. Jediný objekt, který si zaslouží 
pozornost, je hotel Modrá Hvězda. 
 
d) Situace okolo založení Institutu aplikovaných věd
Doc.Bílek vyzval doc Vospěla, aby přednesl informace týkající se zprávy v mediích o 
vytvoření institutu aplikovaných věd ČVUT společně s AV: 
Doc. Vospěl řekl, že proběhlo několik jednání se zástupci AV, na jednáních předkládali 
zástupci AV názor, že bychom společně vytvořili institut systémem sdružení, a to sdružení 
bez právní subjektivity. Tato instituce nemá v zákoně žádnou oporu, některý z členů sdružení 
musí vést jeho účetnictví jako nákladového střediska, tento institut není schopen přijímat 
majetek, státní dotace, zaměstnance, vypořádat se plnoprávním způsobem s provozem, navíc 
by vznikla spousta věcných problémů mezi AV a ČVUT a sdružení by bylo jakousi 
neplnocennou náhražkou dosavadní spolupráce, která probíhá na FJFI.  
Vedení ČVUT navrhlo vytvořit plnohodnotný institut aplikovaných věd na bázi rovnocenného 
a rovnoprávného postavení AV a ČVUT. Vznik takového institutu v současném právním řádu 
umožňuje pouze nově zavedený zákon o veřejných výzkumných institucích. Tato instituce 
může přijímat přímým způsobem státní účelové dotace na vědu, může být řízena profesním 
způsobem jako by se jednalo téměř o akciovou společnost, může mít nastaveny všechny 
řídící, kontrolní a provozní mechanismy, může vlastnit majetek, má vlastní účetnictví, 
zřizovatelem za oba navrhovatele může být MŠMT. Při posledním jednání, kdy AV 
navrhovala zřídit sdružení bez právní subjektivity, ČVUT navíc namítalo, že to je záležitost 
občanského zákoníku, který nemá dobré právní prostředí pro to, aby mohl do budoucna 
významné vědecké zařízení spravovat. Navíc sdružení mají být v nově navrhované úpravě 
občanského zákoníku změněny na spolky, které nejsou orientovány do hospodářského 
prostředí. Poslední jednání se rozešlo s tím, že AV si prostuduje tento zákon, bude zkoumat, 
co jim na daném zákoně vadí. 
Doc. Vospěl informoval, že pan rektor chce předložit AS ČVUT formalizovanou zprávu o 
jednáních s AV. Na dotaz doc. Bílka uvedl, že zákon již platí, ale všechny ústavy přejdou na 
tyto instituce postupně do 1.1. 2007. 
Po vystoupení doc. Vospěla udělil doc. Bílek na žádost slovo hostům. 
Prof. Havlíček ve svém vystoupení poděkoval těm, kteří mu při poslední volbě kandidáta na 
rektora dali důvěru a ubezpečil ty, kteří mu důvěru nedali, že se pokusí jejich důvěru získat. 
Prof. Vejražka rovněž poděkoval za důvěru při volbě , prof. Kučera o slovo nežádal. 
 
e) Komise KRaV
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Prof. Hlaváč informoval, že komise pro rozvoj a vědu je v posledních šesti týdnech nečinná, 
čeká na zvolení nového rektora, a vyzval nové členy AS ČVUT ke spolupráci v této komisi. 
Dále prof. Hlaváč informoval o práci komise pro rekonstrukci areálu ČVUT na KN, cílem 
zřízení komise bylo najít shodu názorů mezi uživateli areálu, tj. fakulty strojní a fakulty 
elektrotechnické. Komise je 5členná, předsedá ji prorektor Urlich. Hlavním problémem je 
dostavba historického nádvoří. Komise došla ke shodě ohledně nové budovy F, návrh byl 
zaslán v říjnu rektorovi, v listopadu zaslal rektor dopis prorektoru Urlichovi, ve kterém říká, 
že je nutno opustit koncepci dostavby této budovy a zahájit urychleně přípravy na 
rekonstrukci budovy H, aby rekonstrukce mohla být zahájena na přelomu roku 2006/2007. Po 
stránce věcné je několik problémů, koncepce dostavby budovy F předpokládá řadu ústupků ze 
strany strojní fakulty, laboratoř letecké techniky by musela být umístěna v jiných prostorách. 
Dalším problémem jsou finanční prostředky, nová budova F by stála zhruba 400 mil.Kč, 
zatím na to nejsou peníze v programu rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
ČVUT. Komise pro rekonstrukci areálu ČVUT  se sejde znovu až v lednu 2006. 
 
f) Rozšíření hospodářské komise
 
Prof. Haasz informoval, že nefakultní součásti v Hospodářské komisi zastupuje doc. Semrád a 
upozornil, že by měl být v této komisi také zástupce z fakulty biomedicínského inženýrství. 
 
g) Drobné procedurální problémy
 
M. Bačovský upozornil, že SÚZ má na svých webových stránkách verzi Domovního řádu 
vysokoškolské koleje ČVUT, kde v odstavci 6. písmeno c) požaduje při každém vstupu do 
budovy předkládat na vrátnici bez vyzvání ubytovací průkaz. 
Při projednávání dokumentu na 8. zasedání dne 29.6. AS ČVUT doporučil tento požadavek zrušit.  Na 
vstupních dveřích všech kolejí ČVUT visí výzva k předložení kolejenky, což nikdo 
nedodržuje ani nekontroluje. 
Dále upozornil, že navzdory naléhání prof. Hlaváče a ostatních členů AS ČVUT pan prorektor 
stále zamyká veřejné záchody v budově rektorátu. 
M. Bačovský na závěr položil řečnickou otázku, zda má práce v AS ČVUT nějaký smysl. 
 
h) Zvážení změny termínu podání návrhů na kandidáta na rektora 
 
R. Dobiáš navrhoval prodloužit termín podání návrhů na kandidáta na rektora do 12 hod. 
v pondělí 5.12., Mgr.Vopálka doporučil termín uzávěrky návrhů ponechat a senát odmítl 
změnu termínu.   
 
14. řádné zasedání AS ČVUT, na kterém se představí kandidáti na rektora ČVUT, se bude 
konat 7.12.2005 ve 14.00 v kongresovém sále Masarykovy koleje, Thákurova 1, Praha 6. 
 
15.mimořádné zasedání AS ČVUT, na kterém bude na programu diskuse o volebních 
programech kandidátů na rektora ČVUT, se bude konat v pondělí 12.12.2005 v 16.00 ve 
velké zasedací síni R ČVUT.  
 
16.mimořádné zasedání AS ČVUT, na kterém proběhne volba kandidáta na rektora ČVUT, se 
bude konat 14.12.2005 ve 13.30 v Masarykově koleji v salonku „Galerie“, Thákurova 1, 
Praha 6. 
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17. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat 21.12.2005 ve 13.30 ve v Masarykově koleji. 
 
 
Zapsal: Ing.Milada Koucká  
Upravil a z audiozáznamu editoval: 
předseda AS ČVUT 
                Doc. Ing. Jan Bílek, CSc. 
             předseda AS ČVUT 
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