Zápis
z 24.řádného zasedání AS ČVUT
konaného dne 31. května 2006
ve velké zasedací místnosti R ČVUT
1. Schválení programu 24. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)
2. Kontrola zápisu z 22. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)
3. Schválení Rozpočtu ČVUT pro rok 2006 (3/4 senátorů)
4.Volba předsedy hospodářské komise AS ČVUT (3/4 senátorů)
5. Schválení Změn Statutu FA (3/4 senátorů)
6. Schválení Změn Statutu FBMI (3/4 senátorů)
7. Schválení Jednacího řádu vědecké rady FBMI (3/4 senátorů)
8. Schválení Jednacího řádu vědecké rady FSv (3/4 senátorů)
9. Projednání Organizačního řádu KÚ(2/3 senátorů)
10. Projednání Ceníku kolejného (2/3senátorů)
11. Projednání Domovního řádu vysokoškolské koleje ČVUT v Praze (2/3 senátorů)
12. Projednání Příkazu rektora – Zveřejňování závěrečných prací (2/3 senátorů)
13. Projednání Příkazu rektora –Kritéria pro udělení ubytovacího stipendia (2/3
senátorů)
14.Různé
a. Plnění části usnesení AS ČVUT ze 7. zasedání ze dne 1.6.2005 a 9. zasedání ze dne
25.10.2005
b. Změna Příkazu rektora ČVUT číslo 8/2004
c. Připomenutí bývalého rektora ČVUT Doc.Ing. Hanzla, Csc.
d. Projednání návrhu náhradníků na zástupce AS ČVUT v komisi SGS
e. Informace ředitele VIC
f. Reakce na diskusi o schvalování rozpočtu FS
g. Harmonogram zasedání AS ČVUT ve druhém pololetí 2006
h. Účast na zasedání AS ČVUT
i. Doplnění legislativní komise AS ČVUT

Přítomni : doc. Ing. Karel Kabele, CSc. (F1), doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (F1), doc. Ing.
Jiří Demel, CSc. (F1), Milan Koláčný (F1), Marie Těhlová (F1), Ing. Jiří Zápotocký (F2),
prof. Ing. Michael Valášek, Dr.Sc. (F2), doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. (F2 ), Jan Zárybnický
(F2), doc. Ing. Jan Bílek, CSc. (F3), prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. (F3), prof. Ing. Pavel
Fiala, CSc. (F4), doc. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc. (F4), doc. Dr. Ing. Ivan Richter (F4), Jiří
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Král (F4), Václav Vrba (F4), Ing. Jaroslava Babánková (F5), prof. Ing. arch. Ladislav Lábus
(F5), Ing. arch. Jan Paroubek (F5), David Beke (F5), doc. Ing. Jaromír Sodomka, CSc. (F6),
Ing. Bohumil Drápal (F6), Petr Krob (F6), Ing. Jan Kašpar (F7), doc. RNDr. Zdeněk Kluiber,
CSc., Ph.D. (F7), Mgr. Veronika Vymětalová (F7), Michaela Lejsková (F7), Ing. Ivo
Šimůnek, CSc. (KÚ), Ing. Miroslav Vokáč (KÚ), Ing. Carlos Granja, PhD (ÚTEF), David
Kosina (F7),
Omluveni z jednání : prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (F3), Petr Gardian (F2), Zuzana Tůmová
(F5), doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek (F6), doc. PhDr. Mária Janešová, CSc.(F6), doc. PhDr. Jiří
Semrád, CSc. (MÚVS), Ing. Michal Bačovský (F3), Ing. Radek Dobiáš (F3), Ing. Tomáš
Novotný (KÚ).
Neomluveni z jednání: Hosté: rektor prof. Havlíček, prorektorka doc. Kohoutková, prorektor prof. Vejražka,
prorektor prof. Vlček, prorektor prof. Bíla, prorektor doc. Pavlík, prorektor Dr. Kuba, kvestor
Ing. Horáček, Děkanka prof. Vrbová, děkan prof. Bittnar, děkan prof. Hrdlička, doc. Ing.
Vospěl, CSc., Jan Nechyba (KOR), ředitel Ing. Marek Kalika, Ph.D. (VIC), Zdeněk Čech,
Zdeněk Horák.

1. Schválení programu 24. zasedání AS ČVUT
Předseda AS ČVUT vyzval senátory, aby podali návrh na případné doplnění nebo vypuštění
některých bodů z programu zasedání. Do bodu Různé byly navrženy:“Usnesení HK“ a
„Doplnění legislativní komise“.
Hlasování : 27– 0 – 1
Usnesení : AS ČVUT schvaluje program 24. zasedání AS ČVUT.
2. Kontrola zápisu z 22. zasedání AS ČVUT
Předseda AS ČVUT vyzval senátory zda mají připomínky k zápisu z 22. zasedání.
Připomínky pouze formálního a stylistického charakteru.
Hlasování : 26– 0 – 2
Usnesení : AS ČVUT schválil zápis z 22.zasedání AS ČVUT.
3. Schválení Rozpočtu ČVUT pro rok 2006
Kvestor ČVUT Ing. Horáček konstatoval, že rozpočet byl sestavován standardním způsobem,
tzn. investice, neinvestice, SZNN. Při sestavování nedošlo k problémům kromě fakulty
strojní, kde dosud nebyl rozpočet schválen AS FS. Do celkového rozpočtu je tedy zahrnut
rozpočet fakulty strojní, tak jak byl navržen vedením FS. Je nutné rozpočet schválit,
důsledkem neschválení by bylo, že by všem součástem bylo uvolňováno pouze 90%
z příspěvku MŠMT. Po schválení bude uvolňován příspěvek ve výši 100% všem součástem,
2

kromě fakulty strojní. Fakulta strojní s tímto postupem souhlasí. Dle letošní metodiky lze
25% neinvestičních prostředků převést do investic, všechny součásti to odmítly.
Rozpočet byl sestavován doc. Vospělem. Rozpočet kvestor doporučil schválit a vyzval
senátory, aby se k rozpočtu vyjádřili.
Předseda HK prof. Haasz informoval AS o tom, že projednání rozpočtu proběhlo bez
připomínek.
Hlasování : 26 – 0 – 4
Usnesení : AS ČVUT schválil Rozpočet ČVUT pro rok 2006 – bez připomínek.
4. Volba předsedy hospodářské komise AS ČVUT
Prof. Haasz vzhledem k velkému zaneprázdnění funkcí předsedy RVŠ odstoupil z funkce
předsedy HK a na pozici předsedy navrhl prof. Ing. Pavla Fialu, CSc., který s kandidaturou
souhlasí.
Další kandidát nebyl navržen.
Hlasování proběhlo tajnou volbou.
Členové volební komise: V. Vrba, doc. Bílek, doc. Kabele
Hlasování: 26 –3– 1
Usnesení: AS ČVUT zvolil předsedou HK AS ČVUT prof. Ing. Pavla Fialu, CSc.

5. Schválení Změn Statutu FA
Předseda informoval AS, že se jedná pouze o úpravy formální, jedná se o čl. č. 1., kde se
jedná o rozšíření počtu proděkanů (pro výstavbu a pro rozvoj) a v čl. 2, kde jsou pouze
legislativní formulace o nabytí účinnosti tohoto statutu.
Doc. Bílek informoval o tom, že na zasedání AS FA, došlo k další změně, a to sloučení dvou
ústavů a z toho vyplynula další legislativní změna, vypadl ústav s číslem 512.
Hlasování: 27– 0 – 3
Usnesení: AS ČVUT schválil změny Statutu ČVUT FA – s doplněním další změny přílohy
č.1 v čl.9 odst. 6 písm.b) a přečíslováním tohoto odstavce.

6. Schválení Změn Statutu FBMI
Předseda AS informoval, že se jedná pouze o formální úpravy Statutu.
Doc. Bílek potvrdil, že úpravy jsou formálního charakteru.
Hlasování : 28– 0 – 2
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Usnesení : AS ČVUT schválil Změny Statutu ČVUT FBMI – bez připomínek.
.
7. Schválení Jednacího řádu vědecké rady FBMI
Prof. Vrbová sdělila, že jednací řád se neliší od jednacích řádů ostatních fakult. Je zde
možnost elektronického hlasování po předchozí dohodě o definovaném problému, došlo
k dodefinování počtu členů VR- nyní 33 členů.
Hlasování: 27– 0 – 3
Usnesení: AS ČVUT schválil Jednací řád VR FBMI – bez připomínek.
8. Schválení Jednacího řádu vědecké rady FSv
Prof. Bittnar informoval o tom, že změny jsou pouze kodifikací současného stavu. Doc. Bílek
měl pouze formální připomínku ohledně názvu, která byla doc. Bittnarem vysvětlena.
Hlasování : 27 – 0 – 3
Usnesení : AS ČVUT schválil jednací řád VR FSv – bez připomínek.

9. Projednání Organizačního řádu KÚ
Organizační řád byl projednáván na předchozím zasedání AS ČVUT a také v legislativní
komisi, kde došlo k výrazným úpravám. Doc. Bílek upozornil pouze na formální nepřesnosti.
Proběhla debata ohledně delegování pravomocí, čl. 5, odst.5 (p.Vrba, doc. Bílek).
Hlasování: 28 – 0 – 0
Usnesení: AS ČVUT projednal Organizační řád ČVUT KÚ – bez připomínek.
10. Projednání Ceníku kolejného
Prorektor Kuba předložil nový ceník kolejného, který by měl platit od září 2006, změny
v ceníku jsou navrženy vedením SÚZ, vedení ČVUT je projednávalo a nakonec se přiklonilo
k verzi navržené SÚZ. Změny se týkají zvýšení cen studentského kolejného o 5% (důvodem
je zvýšení cen energií), co se týče zaměstnanců vedení navrhlo zvýšit kolejné také o 5%
(oproti návrhu SÚZu o 10%), u samoplátců navrženo zvýšení také o 5%. Ceníky byly
projednány jednotlivými komisemi (komise pro SÚZ, HK) bez připomínek.
Hlasování : 28– 0 – 1
Usnesení : AS ČVUT projednal Ceník kolejného – bez připomínek.
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11. Projednání Domovního řádu vysokoškolské koleje ČVUT v Praze
Prorektor Kuba předložil návrh nového Domovního řádu vysokoškolské koleje ČVUT
v Praze. Domovní řád by měl platit dnem podpisu pana rektora minimálně jeden rok. Změny
oproti dosavadnímu Domovnímu řádu jsou víceméně formálního charakteru. Významnější
změna nastává v definici, jakým způsobem se provádí kontrola na pokojích. Domovní řád již
předjímá zavedení kartového systému.
Předsedkyně komise pro SÚZ M. Lejsková – bez připomínek.
Doc. Bílek dotaz ohledně pořadí podpisů na konci Domovního řádu.
Proběhla diskuse ohledně kouření na kolejích ( prorektor Kuba, M. Lejsková, doc. Bílek).
Hlasování : 28 – 0 – 1
Usnesení : AS ČVUT projednal Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze – bez
připomínek.
12. Projednání Příkazu rektora – Zveřejňování závěrečných prací
Prorektorka Kohoutková předložila AS Příkaz rektora č.6. Příkaz byl vyvolán novelou
vysokoškolského zákona, která ukládá vysokým školám zveřejňovat závěrečné práce.
Závěrečnými pracemi jsou : bakalářské, diplomové a disertační práce a Příkaz pojednává o
postupu jakým tyto práce zveřejňovat, zpřístupňovat a archivovat. Novinkou je, že každá
závěrečná práce musí být 5 dní před obhajobou vystavena na pracovišti, kde se bude obhajoba
konat, po obhajobě musí být zveřejněny všechny posudky a výsledky obhajoby tamtéž, poté
se práce uloží. Tento Příkaz určuje, že závěrečné práce budou zpřístupněny na základě údajů,
které se uloží do informačního systému KOS. Nastává povinnost tyto údaje do KOSu zakládat
odpovědnou osobou, kterou určí děkan fakulty nebo ředitel součásti. Všechny závěrečné práce
budou archivovány 10 let po době obhajoby. Poté s nimi bude zacházeno v souladu se
spisovým a skartačním řádem ČVUT.
Proběhla diskuse (doc. Sodomka – forma zabezpečení závěrečných prací, J. Král – autor
odmítne zveřejnění, rektor - domnívá se, že je důležité v jakém pořadí budeme zákony
uplatňovat a upozornil, že v současné době musíme respektovat zákon, a to alespoň
v minimální formě, doc. Bílek – upozornil na různé náhledy právníků na diskutovanou věc,
prof. Valášek – poukázal na to, že kvalita disertačních prací roste, když disertant má
povinnost práci vydat i s posudkem 2 profesorů).
Předseda legislativní komise projevil souhlas s rektorem – nuance v zákonech jsou přijatelné.
Hlasování: 23 – 0 – 5
Usnesení: AS ČVUT projednal Příkaz rektora – Zveřejňování závěrečných prací – bez
připomínek.
13. Projednání Příkazu rektora – Kritéria pro udělení ubytovacího stipendia
Prorektor Kuba konstatoval, že tento Příkaz rektora navazuje na Stipendijní řád ČVUT, který
byl schválen AS ČVUT v březnu 2006. Stanovuje kritéria pro přidělení stipendia na
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ubytování. Na ČVUT jsou kritéria podobná s kritérii, dle kterých dostává ČVUT peníze od
ministerstva pro stipendia na ubytování. Dochází k jediné změně, kdy ministerstvo upravilo
malou mezeru v zákoně, která se týkala studentů, kteří se přihlásili na jednu z VŠ, zapsali se
na ní a poté, např. za měsíc byli přijati na ČVUT a rozhodli se pro studium zde. Tzn.
z hlediska zákona tento student studoval již ve druhém studijním programu a neměl nárok na
ubytovací stipendium.Tento problém byl ministerstvem odstraněn.
Další věcí, ve které dochází ke změně, je otázka zda stipendium vyplácet během desíti nebo
devíti měsíců – ve vedení ČVUT a po dohodě se studenty bylo rozhodnuto toto stipendium
vyplácet za devět měsíců – ne v červenci, srpnu a září.
Proběhla diskuse ohledně bodu d) : (prof. Haasz – otázka zda je možné podmínky stanovit
tvrdší než navrhuje ministerstvo, prorektor Kuba, V. Vrba, doc. Vospěl, ing. Horáček)
Hlasování:16 – 7 – 4
Usnesení: AS ČVUT projednal Příkaz rektora – Kriteria pro přiznání ubytovacího stipendia –
bez připomínek.

14. Různé
a.

Plnění části usnesení AS ČVUT ze 7. zasedání ze dne 1.6.2005 a 9.
zasedání ze dne 25.10.2005

Prof. Haasz seznámil AS s návrhem usnesení, které vyplynulo ze zasedání HK.
Hlasování: 23 – 0 – 5
Usnesení: AS ČVUT žádá vedení ČVUT, aby nejpozději do konce roku 2006 splnilo toto
usnesení:
a) doplnění závěrů posouzení investičního záměru – článek 2 (Stručný popis věcného
rozsahu projektu) o část konkretizující návaznost projektu na využití stávajících
objektů ve vlastnictví ČVUT v Praze
b.

Změna Příkazu rektora ČVUT číslo 8/2004

Prof. Haasz seznámil AS s návrhem usnesení, které vyplynulo ze zasedání HK.
Student studující v cizím jazyce je normálním rozpočtovým studentem, pokud jsou
splněny ostatní podmínky (dostaneme na něj normativ, atd.)
V diskusi se vyjádřila prorektorka Kohoutková, prof. Haasz.
Hlasování: 26 – 0 – 4
Usnesení: AS ČVUT žádá vedení ČVUT, aby urychleně připravilo změnu příkazu rektora
ČVUT 8/2004 a rozeslalo informace a příslušné pokyny fakultám a ostatním součástem
ČVUT, týkající se změn u studentů – cizinců studujících v cizím jazyce.
c.

Připomenutí bývalého rektora ČVUT prof. Ing. Hanzla, CSc

Prof. Haasz připomněl, že tomu bude 10 let co zemřel 1. polistopadový rektor ČVUT prof.
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Hanzl, uznávaná osobnost nejen na úrovni české vědy, ale i evropské.
Podrobnější vzpomínka na prof. Hanzla vyjde v červnovém vydání časopisu Česká
technika.
AS uctil památku prof. Hanzla povstáním a minutou ticha.
d.

Projednání návrhu náhradníků na zástupce AS ČVUT v komisi SGS

Prorektor Kuba uvedl, že AS ČVUT na svém posledním zasedání zvolil členy komise
SGS. Bylo by vhodné zvolit ještě dva náhradníky, jednoho z řad studentů a jednoho z řad
zaměstnanců.
Tyto náhradníky navrhuje AS ČVUT.
Ing. B. Drápal – předseda studentské komise, navrhl za zaměstnance Ing. Petra Havla a za
studenty p. Zdeňka Horáka.
Proběhla diskuse ohledně navrhovaných členů, zejména ohledně osoby Ing. Petra Havla,
který je současně zaměstnancem i studentem – doktorandem.
Hlasování: 23 – 0 – 5
Usnesení: AS ČVUT projednal s připomínkami návrhy náhradníků na zástupce AS ČVUT
v komisi pro výběrové řízení SGS – ing. Petr Havel, Zdeněk Horák.
e.

Informace ředitele VIC

Ředitel VIC Ing. Kalika krátce představil senátu VIC.
Ing. Kalika je ředitelem VIC od listopadu 2005, předtím působil na Fakultě dopravní. Do
konce ledna 2006 byla připravena nová struktura VIC, na konci března 2006 bylo vybráno
sedm vedoucích pracovníků a zároveň došlo ke snížení počtu zaměstnanců. Ukončení
organizačních změn by mělo být koncem června 2006.
Ing. Kalika zdůraznil, že by rád zlepšil spolupráci mezi VIC a ostatními součástmi ČVUT.
Proběhla diskuse (M. Lejsková – nový kartový platební systém, doc. Bílek – zveřejňování
diplomových prací na webu - jednotný systém, V. Vrba – otázka tzv.superpočítače, doc.
Konvalinka – upozornil na to, že na webových stránkách ČVUT je možné zjistit i takové
údaje, které by neměly být volně přístupné).
f.

Reakce na diskusi o schvalování rozpočtu FS

Předseda AS vzhledem k neúčasti Ing. Zápotockého a Ing. Bačovského na zasedání
navrhl tento bod přesunout na příští zasedání.
Bez připomínek.

g.

Harmonogram zasedání AS ČVUT ve druhém pololetí 2006
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Termíny zasedání ve druhém pololetí 2006:

25.10.2006
22.11.2006
13.12.2006
31.1.2006

h.

Účast na zasedání AS ČVUT

Předseda AS požádal senátory s účastí pod 80% o snahu, aby toto procento zvýšili a
požádal legislativní komisi, zda by bylo možné přijmout určité kroky k tomu, aby
například po třikrát za sebou neomluvené neúčasti na zasedání AS došlo k zániku členství
v AS.
i.

Doplnění legislativní komise AS ČVUT

Doc. Bílek upozornil, že v legislativní komisi byla schválena řada vnitřních předpisů
školy, které je nutno respektovat v předpisech jednotlivých fakult. Z tohoto hlediska by
bylo dobré, aby v legislativní komisi byli zástupci z každé fakulty (nutno delegovat
zástupce z fakulty dopravní a fakulty biomedicínckého inženýrství).

Předseda poděkoval senátorům za účast na zasedání.
25. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat 28.6.2006 ve 13.30 hod ve velké zasedací síni
R ČVUT.

Zapsala: Ing.Kamila Dušková
Audiozáznam: Mgr. Jiří Mrhal
Upravil a z audiozáznamu editoval:
předseda AS ČVUT
Doc.Ing. Petr Konvalinka,CSc.
předseda AS ČVUT
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