Zápis
z 17.řádného zasedání AS ČVUT
konaného dne 21.12. 2005
v Masarykově koleji v salonku „Galerie“
1.

Schválení programu 17. zasedání AS ČVUT. (2/3 senátorů)

2.

Kontrola zápisu z 12. zasedání AS ČVUT. (2/3 senátorů)

3.

Ubytovací stipendium , pror. Hrdlička. (2/3 senátorů)

4.

Dodatek č. 1 směrnice kvestora 64/2005. (2/3 senátorů)

5.

Rekapitulace roku 2005.

6.

Různé

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

1.

Schválení programu 17.zasedání AS ČVUT

Předseda AS ČVUT zahájil 17. řádné zasedání AS ČVUT a oznámil, že vzhledem k nízké
účasti na dnešním zasedání, není AS usnášeníschopný. Z toho důvodu bude pouze diskuse o
jednotlivých bodech programu bez usnesení.
2.

Kontrola zápisu z 12. zasedání AS ČVUT
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Předseda AS ČVUT vyzval senátory k připomínkám k zápisu s tím, že připomínky zaslané
poštou byly zahrnuty do textu. Členové senátu neměli žádné další připomínky k zápisu z 12.
mimořádného zasedání AS ČVUT.
3.

Ubytovací stipendium

Prorektor Hrdlička informoval AS ČVUT, že vedení školy doporučilo držet se toho, co
schválil senát. AS ČVUT schválil Stipendijní řád podle pravidel, které MŠMT vydalo, a
současně do stipendijního řádu zapracoval možnost poskytovat ubytovací stipendium těm
studentům, kteří nejsou oprávněni z hlediska původní direktivy MŠMT, a podle možností
mohou fakulty tento příspěvek na ubytování poskytnout. Proto pror. Hrdlička doporučuje, aby
ubytovací stipendium ve výši 514 Kč měsíčně obdrželo 9 735 oprávněných studentů podle
údajů SIMS. Všechny ostatní příspěvky doporučuje řešit v rámci fakult podle jejich možností.
Jako novou zprávu uvedl, že MŠMT § 58 odst. 3 zákona o VŠ vykládá ve prospěch studentů,
a to tím způsobem, že pokud student dokončil řádně studium, všechna předchozí neúspěšná se
smazávají. Je to velmi významná záležitost, znamená to, že ubytovací stipendium budou
dostávat i studenti, kteří ukončili bakalářské studium a předtím začali studium magisterské.
Doc. Bílek uvedl, že mezi návrhem prorektora ubytovacího stipendia pro 4. čtvrtletí 2005 a
směrnicí kvestora je nesrovnalost v tom, zda student žádá o stipendium nebo naopak student
pedagogickému odboru písemně oznámí, že o stipendium nežádá.
Prorektor Hrdlička řekl, že tato záležitost se musí vyřešit ve směrnici kvestora, která je dalším
bodem programu zasedání AS, protože musí existovat nějaký mechanismus odmítnutí
stipendia z důvodu poškození studenta vzhledem k sociálním dávkám.
M. Lejsková vznesla dotaz, zda pokud ukončí bakalářské studium, smaže se ji neúspěšné
studium magisterské.
Prorektor Hrdlička řekl, že ano.
Prof. Haasz si myslí, že tento výklad není tak jednoznačný a upozorňuje studenty, aby na to
tolik nespoléhali.
J. Zárybnický požádal za studenty, že by se mělo studentům dát dostatečně dobře na vědomí
způsob žádání či nežádání o ubytovací stipendium.
Prorektor Hrdlička na to reagoval slovy, že fakulty požádal, aby seznamy studentů s nárokem
na ubytovací stipendia byly odstraněny z vývěsek, protože tam nejsou všechny potřebné
informace, a přesto tyto seznamy visí např. na strojní fakultě.
P. Gardian vznesl dotaz, zda by nebylo lepší, aby ubytovací stipendia v nižší částce dostal
větší počet studentů, jak to umožňuje Rozhodnutí MŠMT.
Prorektor Hrdlička vysvětlil, že to v současné době nelze, protože to neumožňuje schválený
Stipendijní řád ČVUT.
P. Gardian tedy navrhl udělat změnu stipendijního řádu v příštím roce.
Doc. Bílek řekl, že na to bude v prvním čtvrtletí dost času a AS se tím jistě bude zabývat.
M. Lejsková potvrdila slova prorektora Hrdličky, že uveřejněné seznamy bez dostatečných
informací jsou skutečně zavádějící.
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4.

Dodatek č. 1 směrnice kvestora č. 64/2005

Kvestor předstoupil před AS ČVUT s třetí úpravou dodatku č. 1 směrnice kvestora č.
64/2005. Kvestor na úvod předeslal, že směrnice je technická, stanoví postup, jak stipendia
budou vyplácena, nerozhoduje o tom, kdo stipendium dostane. Nutnost dodatku ke směrnici
vychází z potřeby objasnění čl. 6, bodu 5 původní směrnice Stipendium na ubytování, které
bylo přiznáno, se vyplácí i za poměrnou část rozhodného období, kdy byl student řádným
studentem ČVUT. Tento bod není s ničím v rozporu, ale vznikly kolem něj nejasnosti. Dále
potřeba dodatku vyplynula z nutnosti vyřešit nárok na stipendium vzhledem k sociálním
dávkám.
Kvestor uvedl, že se v dodatku doplňuje čl. 2 původní směrnice o bod 3, kde se upravuje
datum zpracování seznamů do 5. následujícího měsíce po skončení období pro přiznání
stipendia na ubytování. Dodatkem byl upraven postup, kdy studenti, kteří o stipendium na
ubytování nežádají, toto písemně sdělí pedagogickým oddělením fakult. Fakulty zašlou VIC
elektronicky seznam osobních čísel studentů, kteří o stipendium nežádají.
Dále kvestor přečetl návrh dodatku týkající se poměrné části stipendia: Pro stanovení
poměrné části stipendia na ubytování použije VIC aktuální údaje o ukončení studia z databází
KOS-FS, KOS-FEL a KOS-VIC. Pokud fakulta u studentů řádně nevyplní datum ukončení,
pak fakulta částku stipendia, na kterou student neměl z důvodu ukončení studia nárok, uhradí
z vlastních zdrojů. Ubytovací stipendium vyplácené za rozhodné období nebude vyplaceno za
měsíc, ve kterém student ukončil studium, ke kterému je stipendium přiznáváno, ani za měsíce
následující. Kvestor informoval, že v současné době nelze technicky spočítat stipendium po
dnech, tzn. že tento systém je nevýhodný pro studenty, kteří ukončí studium v průběhu
měsíce.
M. Lejsková se informovala na termín výplat stipendií.
Prorektor Hrdlička řekl, že termín výplat stipendií se nemění, zůstává 15. každého měsíce po
skončení rozhodného období.
Kvestor slíbil, že pokud se nezmění znění dodatku, může ho ještě dnes umístit na INFOREK.
J. Zárybnický si přál informovat studenty, pokud bude dodatek schválen.
Doc. Bílek ho upozornil, že senát dodatek neschvaluje, pouze projednává.
Prof. Haasz řekl, že se mu nelíbí, že studenti nedostanou stipendium za měsíc, v kterém řádně
studují. Vznesl dotaz, zda je opravdu takový problém, aby VIC spočítal ubytovací stipendia
po dnech.
Mgr. Šmídová na dotaz odpověděla, že si myslí, že bude problém na studijních odděleních
určit přesně den ukončení studia.
Ing. Zácha informoval, že studijní oddělení pracují s daty i zpětně.
J. Zárybnický řekl, že přece nemůže být problém stanovit poměrnou část stipendia za měsíc.
Rovněž nevidí problém ve výplatě stipendia studentům, kteří studium již ukončili, jak uváděl
kvestor. Všichni studenti měli na začátku akademického roku uvést na studijním oddělení
číslo bankovního účtu. Pokud tak neučinili a stipendium si v řádném termínu nevyzvednou, je
to jejich smůla.
Doc. Bílek shrnul dosavadní diskusi s tím, že stipendium bude vypláceno za dny, kdy je
student řádným studentem.
Kvestor přečetl návrh nového znění části dodatku: Ubytovací stipendium vyplácené za
rozhodné období bude vyplaceno za období, kdy je student řádným studentem.
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K tomu ing. Zácha řekl, že v tomto případě nelze využít data ze SIMSu, neboť údaje nejsou
vedeny takovým způsobem, aby se zjistilo např. zda student studia nepřerušil nebo
nenastoupil později.
Kvestor na základě jeho poznámky návrh znění části dodatku upravil následovně: Ubytovací
stipendium vyplácené za rozhodné období nebude studentům vyplaceno za dny po ukončení
studia, kdy již nebyli řádnými studenty ČVUT.
M. Lejsková zopakovala, že bude tedy studenty informovat,
5. Rekapitulace roku 2005
Předseda AS ČVUT ve svém vystoupení přečetl následující rekapitulaci roku 2005.
V roce 2005 proběhlo celkem 17 zasedání AS ČVUT, z toho bylo 5 mimořádných. Ze 4
zasedání byl pořízen kromě zvukového také obrazový záznam včetně on-line vysílání po
internetu.
Zápis v písemné podobě nebyl pořizován z 11. a 14. mimořádného zasedání AS. Usnesení
nebyla potřeba generovat z 11., 12., 14., 15. a 16. mimořádného zasedání.
Zápis z 12. mimořádného zasedání jsme schválili dnes.
Zápis z 13. řádného zasedání jsem kromě předsedů komisí rozeslal celému senátu k vyjádření
Zápis z 15. a 16 mimořádného zasedání bude hotov 3. ledna 2006
Zápis z tohoto 17. řádného zasedání bude hotov do 10. ledna 2006
Stručný průřez rokem 2005:
Schválení metodiky rozpisu NIV dotace
2.2.05
Schválení tarifní tabulky mezd
9.3.05
Schválení příspěvku ČVUT na řešení VZ kategorie C a D
30.3.05
Schválení rozpisu dotace MŠMT
13.4.05
Schválení výroční zprávy o činnosti a o hospodaření
27.4.05
Schválení Stipednijního řádu v návaznosti na ubytovací stipendium
1.6.05
Schválení harmonogramu voleb kandidáta na rektora
Schválení zřízení FBMI
29.6.05
Schválení rozpočtu ČVUT
Schválení postoupení návrhu na vzni Spin-off firmy Správní radě
Schválení postoupení Zakládací smlouvy Nadace CTU Media Lab.
Správní radě ČVUT
5.10.05
Doplnění AS ČVUT o členy z FBMI
26.10.05
Schválení Dlouhodobého záměru ČVUT
Schválení delegátů za AS ČVUT do Rady vysokých škol
Prezentace kandidátů na rektora v Břehové 7
1.11.05
Neúspěšná volba kandidáta na rektora a vyhlášení nových voleb
9.11.05
Požadavek na vyhlášení nové tabulky tarifů mezd
23.11.05
Prof. Haasz delegován do komise pro přípravu metodiky
Prezentace kandidátů na rektora
7.12.05
Úspěšná volba kandidáta na rektora
14.12.05
Prof. Haasz navrhl aby předsedové jednotlivých komisí týden před 18.řádným zasedáním AS
ČVUT zaslali předsedovi AS návrhy příspěvku do výroční zprávy AS ČVUT.
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Dále položil předseda AS ČVUT několik dotazů , které vyplynuly z předchozí rekapitulace.
Na dotaz ohledně Spin-off firmy odpověděl rektor, že návrh vypracovaný předkladateli v čele
s ing. Urbanem a upravený podle připomínek senátu doc. Vospělem byl předložen správní
radě, která k němu měla připomínky. Hlavní připomínka spočívala v tom, že podle správní
rady nemá ČVUT v této smlouvě dostatečné páky, aby garantovalo své zájmy, ať už
bezprostředně v rámci činnosti této firmy nebo v případě prodeje další firmě. Současný stav je
takový, že byly vypracovány dva posudky, údajně nezávislé, oba vyznívají stejně. Na základě
těchto posudků nebude předložený návrh správní radou akceptován, bude proto zpracován
nový návrh, který správní rada bude akceptovat.
Prof. Hlaváč řekl, že celý proces schvalování Spin-off firmy je velmi bolestný, trvá již dva
roky, nelíbí se mu způsob, jakým procedura probíhá, protože např. k projednávání nebyli
předkladatelé přizvání, aby se k tomu mohli vyjádřit. Prof. Hlaváč si myslí, že by ČVUT se
mělo do budoucna stavět vstřícněji při zakládání Spin-off firem.
Rektor odpověděl, že návrh prošel i senátem a vedení i senát předpokládali, že projednávání
Spin-off firmy bude formální záležitost, 10%ní podíl ČVUT připadal přijatelný pro všechny.
Bohužel správní rada zareagovala jinak.
Prorektor Macháček se domnívá, že někteří členové správní rady mají určité negativní
zkušenosti i ze zahraničí, proto měli zřejmě obavu, že po prodeji Spin-off firmy nebude mít
ČVUT takový vliv, jaký by mělo mít. Proto je třeba správní radu uspokojit.
Prof. Hlaváč reagoval slovy, že pokud se chce dosáhnout nulového rizika, je nejlepší nedělat
nic. Spin-off firmy mají obrovskou výhodu, že otázku intelektuálního vlastnictví dělají
transparentní. Podle názoru prof. Hlaváče má řada pracovníků vlastní firmy nebo v jiných
firmách pracuje, ČVUT zde vzniká mnohem větší škoda, protože myšlenky, které na ČVUT
vznikají, tudy utíkají. Jiné vyspělé země tuto metodu používají a považují ji za velice
efektivní. Prof. Hlaváč si myslí, že by se to ČVUT mělo naučit, ale obstrukce tomu
nepomáhají.
Doc. Bílek upozornil, že legislativa u těchto smluv je důležitá, a že my tuto legislativu tak,
aby odpovídala obchodnímu právu a dalším náležitostem, neumíme. To může být i důvod,
proč správní rada požádala o posouzení vlastního právníka.
Prof. Hlaváč potvrdil slova předsedy AS. Sám byl dvakrát účastníkem jednání s JUDr.
Lindnerovou a jevila se mu v této věci jako nekompetentní.
Rektor uvedl, že si myslí, že hlavní problém pro správní radu je 10%ní podíl ČVUT.
Další dotaz předsedy AS ČVUT se týkal Nadace CTU Media Lab.
Kvestor uvedl, že byla připravena smlouva, která prošla řadou kontrol a projednávání na
senátu a ve správní radě. Správní rada schválila zakládací smlouvu a Nadaci povolila,
v současné době je připravováno zřízení účtu pro Nadaci a od 1. 2. 2006 bude Nadace
fungovat. Tato nadace je určena k tomu, aby podporovala jak studenty, tak zaměstnance
ČVUT v dobrých nápadech, hlavně ve vědě a výzkumu. Založení Nadace je výsledek
iniciativy prof. Valáška a prof. Maříka, svůj podíl na založení Nadace má také předseda AS
ČVUT.
K dotazu ohledně požadavku nové tabulky mzdových tarifů, ve které bude zahrnut rozpuštěný
13. plat, kvestor uvedl, že tabulka je hotová, ale jde o to, že tarify se vzhledem k inflaci mění
od 1.4. Navrhl, aby se změna tarifní tabulky provedl najednou.
Prof. Haasz i J. Nechyba reagovali slovy, že shodně požadovaly odbory i senát na 3. zasedání
v roce 2005, rozpustit tyto platy do tabulky mzdových tarifů již od 1.4.2005, ale vedení tehdy
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argumentovalo slovy, že je to technicky obtížné v průběhu roku. Proto souhlasily odbory i
senát s tím, že se tato změna provede od 1.ledna 2006. Proto nechápou nynější slova kvestora.
Rektor slíbil, že uloží kvestorovi a doc. Vospělovi, aby do konce ledna vyřešili formální
záležitosti k nové tabulce a tabulka bude platit od 1.2.2006 a bude zpětně provedeno
vyrovnání za leden 2006. Tabulka bude schválena na příštím zasedání AS ČVUT 25.1.2006.
Předseda AS ČVUT vyzval prof. Haasze, aby podal informace o komisi pro přípravu
metodiky, kam byl senátem delegován.
Prof. Haasz informoval, že komise zasedala předchozí den poprvé, probralo se několik bodů,
které vznášely jednotlivé fakulty, k žádným razantním změnám zřejmě nedojde. Na zasedání
komise se probírala problematika financování sportovišť, kde zřejmě dojde ke změně. Dále se
komise zabývala problematikou započítávání do výpočtu specifického výzkumu u ÚTEF
z hlediska doktorandů, kteří mají školitele na ÚTEF, případně studentů absolventů
magisterského studia, kteří mají na ÚTEF vedoucí diplomové práce, obdobně u KÚ
započítávání výsledků výzkumné činnosti, které je v současné době řešeno vnitropodnikovým
kontraktem a nezapočítávají se příslušné částky těchto prací pro výpočet specifického
výzkumu. V obou případech se nejedná přímo o věc metodiky, ale je to záležitost dohody
mezi ÚTEF a fakultou jadernou, a mezi KÚ a fakultou stavební.
Kvestor informoval senát, že připomínky fakult zapracuje do metodiky a na příštím zasedání
AS ČVUT předloží k projednání nultou variantu.
Rektor doporučil, aby s touto variantou byl seznámen také zvolený kandidát na rektora.
Doc. Bílek se v této souvislosti zeptal, zda je v metodice zmínka o výzkumných záměrech
kategorie C a D.
Kvestor odpověděl, že metodika zůstane stejná jako v předchozím roce.
6. Různé
a) Fond účelově určených prostředků
Kvestor uvedl, že vyšel zákon č.342/2005, který zasahuje i do vysokoškolského zákona, a
vytvořil dva fondy. Fond sociální v tomto roce zřízen nebude. O Fond účelově určených
prostředků původně nejevily fakulty zájem, nyní oznámila fakulta stavební, že chce do Fondu
převést dva projekty. Ke zřízení Fondu účelově určených prostředků byla vydána směrnice
kvestora č. 69/2005. V úvodní části směrnice je citován zákon, dále směrnice stanoví, že
Poskytovatelům oznamuje uložení prostředků na Fond účelově určených prostředků RČVUT
na základě žádosti účetních středisek. Dále kvestor informoval, že Fond bude veden na
samostatném analytickém účtu a bude distribuován na jednotlivá účetní střediska. Fakulty a
ostatní součásti si povedou Fond samostatně, samostatně budou o něm rozhodovat a
samostatně čerpat. K účtování bude vydán metodický pokyn. Dále kvestor uvedl, že je snahou
vedení, aby do Fondu byly ukládány především prostředky na projekty výzkumu a vývoje,
nikoliv prostředky na vzdělávací činnost. Upozornil, že je do Fondu možno převést
maximálně 5 % prostředků, ale jen na projekty, které se stejným účelem pokračují i v příštím
roce. Informoval, že o uložení prostředků projektů a dotace na specifický výzkum rozhoduje
Vedení ČVUT na základě návrhu jednotlivých účetních středisek.
Prof. Haasz si myslí, že směrnice měla být hotová před měsícem, ušetřilo by to řadě řešitelů
čerpání projektů do nuly.
Na dotaz doc. Bílka, zda se Fond týká i projektů GA ČR, odpověděl kvestor kladně.
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b) Metodika rozpisu dotací na rok 2006
Tento bod považuje doc. Bílek za vyřízený předchozím vystoupením prof. Haasze.
c) Stanovisko MŠMT o některých změnách při zaznamenávání údajů o studentech
v matrikách studentů
Doc. Bílek podal informace z tohoto materiálu, kde se uvádí, že pro studenty vysokých škol
vyjíždějících do zahraničí se v položce forma studia vykazuje, že zůstávají studenty a po dobu
pobytu v zahraničí se studium nepřerušuje, student v krátkodobém pobytu má nárok na
ubytovací stipendium a doba studia v zahraničí se do celkové doby studia započítává.
J. Zárybnický uvedl, že u výjezdů studentů do zahraniční v rámci programů EU to tak platí.
Prof. Haasz uvedl, že některé partnerské organizace naopak vyžadují přerušení studia, pokud
student vyjíždí na jejich stipendium.
d) Studentská unie
M. Lejsková poděkovala jménem Studentské unie za spolupráci a popřála všem krásné
vánoční svátky a hezký nový rok. Oznámila, že 5. ledna bude zvolen nový prezident
Studentské unie, M. Lejsková se této funkce ze zdravotních důvodů vzdala.
e) Rozvojové programy na rok 2006
Prorektor Macháček informoval o přijetí rozvojových programů na rok 2006. ČVUT obdrželo
pro 1. kolo částku orientačně 90 mil. Kč, kromě drobných připomínek byly tyto projekty
hodnotící komisí MŠMT přijaty, dále bylo přijato 10 meziuniverzitních projektů v řádu 25
mil. Kč, což je zhruba za 115 mil. Kč, rektor doplnil informaci o další částku 16 mil. Kč,
kterou jsme získali v 2.kole. Tyto projekty je třeba předložit do 13.ledna 2006 na MŠMT.
Dále má ČVUT připraveny pod čarou projekty zhruba za 10 mil. Kč, bylo by dobré tyto
projekty zvýšit na částku 30 mil. Kč.
f) Informace o SÚZ
Ing. Zmrzlík informoval, že SÚZ je k 1. 12. 2005 v reálném hospodářském výsledku v zisku a
vyjádřil přesvědčení, že kladný výsledek bude i na konci roku. Dále uvedl, že od 1. ledna
dochází ke zdražení cen energií. Pro SÚZ to znamená nárůst 24 mil. Kč ročně jen za energie,
dále dochází k růstu cen služeb, ale v žádném případě SÚZ nenavrhuje zdražení kolejného,
protože ČVUT díky nízkému kolejnému má nejvyšší obsazenost kolejí v Praze. Bude
provedena úprava cen soukromě používaných elektrospotřebičů. Nepodařilo se snížit cenu
jídel a prohospodaření výnosů z doplňkové činnosti. Pro příští rok slíbil toto napravit a
poděkoval všem za spolupráci a popřál hezké vánoce.
g) Různé
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Prof. Haasz vznesl dotaz, zda byl vypsán konkurs na kvestora.
Rektor tuto informaci potvrdil a rozšířil ji o sdělení, že bylo současně vypsáno i výběrové
řízení na ředitele KÚ a TIC. Jedná se o naplnění formálních povinností. Inzeráty byly
zveřejněny na konci listopadu. Senát bude samozřejmě vyzván ke spolupráci ve výběrové
komisi.
Prorektor Vejražka podal informaci o návštěvě personálního ředitele Škoda Holding Plzeň za
účelem spolupráce na další rok. Existují zde společné tzv. Training programy, ve kterých se
angažují naši studenti ve spolupráci s výzkumnými týmy ve Škodovce. Vyplývají z této
spolupráce i témata pro diplomové práce. Personální ředitel zdůraznil, že jejich zájmovou
oblastí je ČVUT v Praze, škola má velmi kvalitní studenty ve srovnání s jinými technickými
univerzitami. Informace o těchto programech jsou na webu.
Prof. Hlaváč si postěžoval na nízkou účast na zasedání AS ČVUT, myslí si , že je to neúcta
k vedení školy a požádal předsedu AS ČVUT, aby na webu byl zveřejňován seznam
zúčastněných senátorů, jako v minulém volebním období AS ČVUT. Dále požádal rektora o
informace ve věci Vítězného náměstí, nové budovy ČVUT, rekonstrukce KN a budovy
v Telči.
Rektor informoval, že ministryně školství ve věci Vítězného náměstí stojí za ČVUT, včera
proběhla jednání s ministryní zvlášť s rektory VŠCHT a ČVUT, nyní probíhají na MŠMT
sbližovací jednání , kde ČVUT zastupuje pror. Urlich a prof. Lábus. Rektor navrhl určité
memorandum, kterým by chtěl dosavadní stav ukončit. Jedná se o tři věci, které ministryně
akceptuje a podporuje. První věc je, aby došlo k anulování dvoustranné smlouvy, druhá věc je
aby došlo k aktualizaci rámcové smlouvy, třetí věc je smlouva o smlouvě budoucí o převodu
pozemků. Výsledkem snažení by v lednu by mělo být podepsáno něco ve smyslu Deklarace
dobré vůle mezi rektory zmiňovaných škol a případně i ministryní.
Dále rektor uvedl, že byl dokončen generel ČVUT. Byla dokončena studie, o kolik může
vzrůst počet lůžek na Strahově, byla dokončena studie dostavby campusu Dejvice , v letošním
roce se dokončí většina z 27 v letošním roce zahájených investičních akcí, mezi nimi je i řada
akcí fakult. Nově zvolený děkan fakulty strojní ještě jako člen vedení se vyjádřil, že
podporuje variantu k odstranění některých staveb na nádvoří KN a podporuje jeho regeneraci.
Zítra by měl přijít z MŠMT návrh smlouvy na novou budovu ve smyslu zpracování stavby a
současně textu a všech materiálů, na základě kterých proběhne výběrové řízení. Smlouva by
mohla být podepsána novým rektorem na konci března.
Vedení ČVUT bylo seznámeno s návrhem doc. Petra na transformaci MÚVS na fakultu
Komerčního inženýrství a regionálního managementu, tento návrh by měl být předložen na
zasedání AS ČVUT 25.1. 2006. Dále by měl být AS předložen návrh na využití uvolněného
prostoru po ČSA. Uvažuje se o možnosti využití prostoru pro výuku nové fakulty nebo
předělání na koleje. Na závěr vystoupení rektor doporučil senátu nepodporovat zdražení
kolejného, navrhuje především využít prostředky z doplňkové činnosti.
K Telči rektor uvedl, že dnes byla stavební kolaudace a navrhl AS, že by určitě
rekonstruovaný objekt v Telči stál za zhlédnutí, byl nakoupen za 1,7 mil. Kč nábytek, zařízení
včetně výpočetní techniky, na využití se vedou jednání s hejtmanem o otevření pravidelné
výuky, otevírají se zde možnosti získání obrovského počtu dalších studentů. Dále rektor
sdělil, že dnes bylo i oficiální stavební ukončení vědeckého inkubátoru, vědecký inkubátor
bude oficiálně otevřen 16. ledna.
Prof. Fiala vznesl dotaz ohledně výběru uchazečů na avizovaná výběrová řízení.
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Rektor odpověděl, že bude výběrová komise, která by měla respektovat představu nového
rektora.
Další dotaz prof. Fialy se týkal investic celoškolských potřeb, zda budou vytvořena nějaká
pravidla.
Rektor sdělil, že ČVUT má diversifikovaný FRIM, tzn. jak stavební, tak na přístroje na
jednotlivé fakulty. Rektor požádal prof. Valáška, aby předložil určitý návrh, aby v generelu
bylo doporučení, na které centrální pracoviště včetně přístrojů se má ČVUT soustředit jako
průřezová pracoviště excelence nebo společné laboratoře.
Prof. Haasz k tomu uvedl, že to lze řešit v rámci rozvojových programů, kdy je projekt podán
za školu a vstupují do něj jednotlivé katedry bez centrálního řízení.
Prof. Havlíček konstatoval, že se mu s časových důvodu nepodařilo se vzájemně kontaktovat
se stávajícím rektorem a v některých věcech má odlišný názor. Především se domnívá, že by
se neměl uzavírat konkurs na kvestora, až se seznámí s prací kvestora. Co se týká využití
Telče, chce tam založit 1. ročník společný více fakultám, viděl by to jako první vlaštovku
pokusu o novou integritu ČVUT.
Rektor nevidí problém v otázce výběru kvestora, otázka Telče je také otevřená, přimlouvá se
za prezenční výuku.
Dále prof. Havlíček požádal o sdělení, kdy bude zasedání AS ČVUT v únoru, na kterém
budou předloženi členové nové vědecké rady ke schválení. Jejich schválení spěchá vzhledem
k tomu, že nová vědecká rada bude schvalovat na konci února výzkumné záměry.
Zasedání AS ČVUT bude 15. února 2006 v 13,30 hod. v zasedací místnosti RČVUT.
Doc. Bílek ukončil zasedání AS, poděkoval za spolupráci v roce 2005 a popřál hodně zdraví
do nového roku.
Příští 18.řádné zasedání AS ČVUT bude 25.1.2006 ve 13.30 ve velké zasedací síni R ČVUT.

Zapsal: Ing.Milada Koucká
Upravil a z audiozáznamu editoval:
předseda AS ČVUT
Doc. Ing. Jan Bílek, CSc.
předseda AS ČVUT
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