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Zápis 

z 25. řádného zasedání AS ČVUT 
konaného dne 27. září 2006 

ve velké zasedací místnosti R ČVUT 
  

1. Schválení programu 25. zasedání AS ČVUT. (2/3 senátorů) 

2. Kontrola zápisu z  23. a 24. zasedání AS ČVUT. (2/3 senátorů) 

3. Schválení doplňku Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT. (3/4 senátorů) 

4. Schválení Disciplinární komise ČVUT. (3/4 senátorů) 

5. Projednání Organizačního řádu TIC. (2/3senátorů) 

6. Projednání Směrnice kvestora pro přiznávání a výplatu stipendia na ubytování.  

(2/3 senátorů) 

7. Různé  a) dopis děkana FEL prof. Škvora 

  b) dopis předsedy AS FS Ing. Vítka 

  c) informace o aktivitách SRVŠ 

  d) obsazení místa kvestora ČVUT 

  e) informace o projektu na Vítězném náměstí 

  f) jednání s ředitelem firmy Delvita 

  g) setkání ministerského předsedy s ministryní školství 

  h) informace o činnosti Komise pro rozvoj a vědu 

  i) akce „Studentský život“ 

  j) noví členové AS ČVUT 
 

 
Přítomni: doc. Ing. Karel Kabele, CSc. (F1),  doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (F1), Milan 
Koláčný (F1), Ing. Michaela Frantová (F1), Ing. Jiří Zápotocký (F2), prof. Ing. Michael 
Valášek, DrSc. (F2), Ing. Jan Zárybnický (F2), doc. Ing. Jan Bílek, CSc. (F3), prof. Ing. 
Vladimír Haasz, CSc. (F3),  Jiří Král (F4), Václav Vrba (F4), Ing. Jaroslava Babánková (F5), 
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus (F5), Ing. arch. Jan Paroubek (F5), Ing. Bohumil Drápal (F6), 
Ing. Jan Kašpar (F7),  Mgr. Veronika Vymětalová (F7),  Michaela Lejsková (F7), Ing. Ivo 
Šimůnek, CSc. (KÚ),  Ing. Miroslav Vokáč (KÚ), Ing. Carlos Granja, PhD. (ÚTEF), prof. 
Ing.Pavel Fiala, CSc.( F4), doc. Ing. Jiří Demel, CSc. (F1), doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. (F2), 
doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D. (F7), doc. Dr. Ing. Ivan Richter (F4), doc. Ing. 
Jaromír Sodomka, CSc. (F6), prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (F3), doc. PhDr. Mária 
Jánešová, CSc. (F6), doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (MÚVS), doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek 
(F6), Michal Mildorf (F3), Zuzana Tůmová (F5),  
Omluveni z jednání :  doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), Ing. Radek Dobiáš (F2), David 
Beke (F5), Ing. Sopko Vít (F2), David Kosina (F7), Krob Petr (F6), Ing. Tomáš Novotný 
(KÚ), 
 
Hosté: rektor prof. Ing. Havlíček CSc., prorektor prof. Ing. Vejražka CSc., kvestor Ing. 
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Horáček, prorektor doc. Pavlík, děkan prof. Bittnar, prorektor prof. Bíla, prorektor Dr.Kuba, 
Ing. Zdeněk Zmrzlík, doc. Mgr., Petr Habala Ph.D., děkan prof. Škvor, Jan Nechyba (KOR), 
doc. Dr. Ing. Jan Kyncl, Mgr. Jiří Mrhal (CPV).  
 
 
 
 

1. Schválení programu 25. zasedání AS ČVUT 

 
 
Předseda AS ČVUT vyzval senátory, aby podali návrh na případné doplnění nebo vypuštění 
některých bodů z programu zasedání.  
 
Hlasování : 25– 0 – 3 
Usnesení : AS ČVUT  schváluje program 25. zasedání AS ČVUT.  

 

2. Kontrola zápisu z 23.a 24. zasedání AS ČVUT 
 
Předseda AS ČVUT  vyzval senátory k připomínkám k zápisu z  23. a 24. zasedání AS 
ČVUT. 
Připomínky pouze formálního a stylistického charakteru. 
 
Hlasování : 27– 0 – 1 
 
Usnesení : AS ČVUT schválil zápis z 23. zasedání AS ČVUT.  
 
Hlasování: 28 – 0 – 1  
 
Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 24. zasedání AS ČVUT. 

 

3. Schválení  doplňku Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT 
 

Prorektor Bíla předložil  AS ČVUT doplněk Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT. 
Doplněk je vyvěšen na InfoReku. 

Doplněk na prvních čtyřech stranách  seznamuje s předkládanými projekty a poté obsahuje tři 
tabulky srovnané dle priorit. Jedná se o tabulky rozvojových projektů. Projekty jsou rozděleny 
na  decentralizované, centralizované (spolupráce více univerzit) a nadlimitní (v základním 
rozpočtu se na ně nedostalo).  

Prorektor Bíla stručně seznámil AS s jednotlivými tabulkami rozvojových projektů. 

Předseda AS vyzval k diskusi (doc. Bílek, prof. Haasz, děkan Bittnar, rektor) 

Prorektor Pavlík upozornil, že s ministerstvem byl projednán plán investičních akcí na rok 
2006- 2007. Změnou vlády byly kráceny finanční prostředky na polovinu. 

Do aktualizace Dlouhodobého záměru byl připraven seznam investičních akcí. Tento seznam 
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je rozdělen na dvě části. První část jsou akce, které probíhají a jsou dokončením celkového 
záměru dvouletého období 2006 -2007.  

Rektor konstatoval, že výstavbu nové budovy ČVUT považuje jednoznačně za svou prioritu, 
upozornil též na stav budovy Horská (žádný nouzový východ, mříže ve vstupu, ap.), kterou 
musíme udržovat, ale nemá další perspektivu.  

Proběhla diskuse. V diskusi Ing. Zápotocký konstatoval, že bylo několikrát požadováno, aby 
byly investiční akce doplněny o ekonomické dopady, zejména s ohledem na budoucí provozní 
prostředky. To se týká hlavně chystané investice – Nové budovy ČVUT, otázkou je kdo se 
bude na těchto provozních nákladech spolupodílet. Dále zdůraznil vazby Dlouhodobého 
záměru ČVUT na zpracování generelu ČVUT. Objekt v Horské ulici podle něj chybí 
v seznamu lokalit v diskutovaném generelu. 

Doc. Pavlík upozornil, že předkládaný generel ČVUT je určen k diskusi, byli s ním 
seznámeni všichni děkani a nyní je nutné zapracovat připomínky zúčastněných tak, aby se 
s tímto návrhem ztotožnili pokud možno všichni. Pokud se týká objektu v Horské ulici 
financování v roce 2006 a 2007 je zajištěno – z hlediska MŠMT se jedná o financování 
pokračující akce. 

Ing. Zápotocký zmínil v souvislosti s generelem halové laboratoře v areálu Dejvice a vznesl 
dotaz na rozvoj této lokality. 

Rektor prof. Havlíček  se vyjádřil k otázce Nové budovy ČVUT – chápe, že je velkou zátěží 
investiční a provozní,   jeho volební prioritou je její realizace. Pokud se týká objektu v Horské 
ulici není podle něj dlouhodobě perspektivní, je ale otázkou širší diskuse, zda a co s budovou  
bude. Chápe, že jsou v objektu umístěna výzkumná centra s kvalitním výzkumem, která jsou 
obtížně přemístitelná z důvodu technologického vybavení. Objekt je zajímavý z hlediska 
možné směny s UK, je to ale dlouhodobá záležitost, které musí předcházet široká diskuse 
akademické obce. 

Ing. Zápotocký navrhl, aby odborné útvary RČVUT dokladovaly jak budou používány odpisy 
a dokumentovaly projektový proces investičních akcí od financování až po provozní 
prostředky s odpovědností konkrétních osob. 

Prorektor doc. Pavlík odpověděl, že se samozřejmě s takovým postupem počítá, investiční 
akce budou projektem se všemi potřebnými souvislostmi.  

Dále v diskusi vystoupili Ing. Granja, prof. Bittnar, V. Vrba – otázka financování 
rekonstrukce kolejí Strahov. 

Rektor upozornil, že v současné době dobíhá pětiletá lhůta tří výzkumných center ČVUT 
zřízených před časem s podmínkou AS, že tato centra do doby tří až pěti let musí být 
samofinancovatelná. Poté bude jejich podpora ukončena. Jedno z těchto center ÚTEF si vede 
velice úspěšně a samofinancovatelné je, čili bude dále pokračovat bez významnější  podpory 
z centrálních zdrojů. CRRC má ještě čas, aby samofinancovatelnosti dosáhlo, protože vzniklo 
později.VCPD nemá šanci samofinancovatelnosti dosáhnout. 

Rektor zdůraznil, že pro udržitelný rozvoj VCPD je potřeba sáhnout k zásadním krokům. 
ČVUT hodlá vytvořit Ústav dějin techniky, který kromě činností, které zajišťovalo VCPD 
zahrne i archiv. 

Ing. Granja stručně seznámil senátory s cílem rozvojového programu „Odstranění slabých a 
posílení silných stránek ČVUT“. 

Prof. Hlaváč upozornil na neudržitelnou situaci archivu a vyjádřil podporu RP č. 19 
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(Odstranění slabých a posílení silných stránek ČVUT). 

Předseda AS dal hlasovat o zařazení RP č. 19 do dlouhodobých projektů. 
 
Hlasování : 25 – 2 – 3 …..Projekt č.19 bude zařazen do seznamu. 
 
Proběhlo hlasování o doplňku Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT. 
 
Hlasování: 30 – 0 – 0 
 
Usnesení : AS ČVUT schválil doplněk Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT. 
 

4. Schválení Disciplinární komise ČVUT 
 

Prorektor Kuba předložil návrh nové Disciplinární komise ČVUT, protože funkční období 
původní Disciplinární komise skončilo v minulém semestru. 

Tato Disciplinární komise se vztahuje na studenty, kteří nejsou zapsáni na fakultách – studenti 
jednotlivých ústavů. Volební období je dvouleté. Do disciplinární komise by měli být zvoleni 
dva zaměstnanci a dva studenti, dále dva náhradníci za studenty a dva náhradníci za 
zaměstnance. 

Prorektor požádal ředitele ústavů, aby navrhli kandidáty. 

Za zaměstnance byly navrženi: doc.Ing. Petr Bouška, CSc. (KÚ), Ing. David Vaněček, PhD. 
(MÚVS) 

Za studenty byly navrženi: Ing. Michal Kara (MÚVS), Ing. Norbert Dubský (KÚ). 

Členy komise jmenuje rektor po schválení AS ČVUT. 
Předseda AS navrhl složení volební komise : 
Předseda volební komise:  Ing. Zárybnický 
Členové volební komise: V.Vrba,  doc. Bílek 
 
Proběhla tajná volba. 
 
Hlasování:   
Členové:         doc. Petr Bouška  31 – 0 – 0 
  Ing. David Vaněček  31 – 0 – 0 
  Ing. Michal Kara  31 – 0 – 0 
  Ing. Norbert Dubský 31 –-0 – 0 
 
Náhradníci: Ing. Roman Kreim   31 – 0 – 0 
  prof. Milan Holický   29 – 2 – 0 
  Ing. Michaela Ibehejová  31 – 0 – 0 
  Ing. Jan Zelenka    31 – 0 – 0 
 
 
 
Usnesení: AS ČVUT schválil v tajné volbě Disciplinární komisi ČVUT v navrhovaném 
složení.  
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5. Projednání Organizačního řádu TIC 
Předseda AS informoval AS ČVUT o tom, že OŘ TIC je vystaven na Inforeku již  od 20. 
června a byl v červnu projednán legislativní komisí. 

 
 
Hlasování : 28 – 0 – 2  
Usnesení : AS ČVUT projednal Organizační řád TIC bez připomínek. 

. 

6. Projednání Směrnice kvestora pro přiznávání a výplatu stipendia na ubytování 
 
Kvestor informoval AS o druhém dodatku „Směrnice kvestora pro přiznávání a výplatu 
stipendia na ubytování“. Dodatek reaguje na Příkaz rektora č. 7/2006. V tomto dokumentu 
jsou stanovena kritéria pro přiznání stipendia na ubytování. Stipendium se přiznává po dobu 
akademického roku s výjimkou července, srpna a září. 
Kvestor stručně seznámil AS s hlavními body Příkazu rektora č. 7/2006. 
Ing. Zárybnický upozornil na problematiku doktorandů, kteří jsou přítomni i v době prázdnin 
a nemají v tomto období nárok na stipendium. Dal ke zvážení AS, zda by nemohli pobírat 
stipendium na ubytování i během těchto tří měsíců. 
Proběhla diskuse (rektor, M. Lejsková, prof. Fiala, doc. Sodomka). 
Kvestor navrhl upravit text směrnice v tom smyslu, že doktorandi budou mít nárok na 
ubytovací stipendium  celoročně, s výjimkou doby čerpání dovolené. 
 
Hlasování : 28 – 0 – 0 
 
Usnesení : AS ČVUT projednal s úpravami dodatek ke Směrnici kvestora pro přiznávání a 
výplatu stipendia na ubytování. 
 

7. Různé 
 

a. Dopis děkana FEL prof. Škvora 

 
 Předseda AS přečetl dopis děkana FEL prof. Škvora týkající se voleb do AS FEL 
v listopadu roku 2004. 

„Vážený pane předsedo, považuji za potřebné Vás seznámit s několika okolnostmi voleb do 
AS FEL v listopadu roku 2004. Podle volebního a jednacího řádu AS FEL, čl.1, odst.5 má 
platit cituji: AS FEL má maximálně 25 členů (maximálně 15 akademických pracovníků, 
maximálně 10 studentů).  Jak vyplývá ze zveřejněného dokumentu“Výsledky voleb do AS 
FEL“ze dne 25.11.2004 viz. Příloha, bylo zvoleno 15 akademických pracovníků a 10 
studentů. Ve skutečnosti však pánové Ing. XY a WZ byly v té době doktorandy zapsanými na 
fakultě, bylo tedy zvoleno a v senátu zasedalo 12 studentů. První ze jmenovaných navíc v době 
voleb pracoval na fakultě jako technik. Odborným asistentem se stal na základě úspěšného 
výběrového řízení, které proběhlo až v roce 2005. Z toho vyplývá, že byl nejen překročen 
počet studentů, ale zároveň nebyl dodržen počet akademických pracovníků. Výsledný poměr 
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14:12 také nebyl co nejbližším přiblížením poměru 3:2 jak ukládají další ustanovení 
jednacího řádu. Vzhledem k tomu, že uvedené skutečnosti a jejich možné důsledky považuji za 
závažné, nezbývá mi než Vás o nich informovat. S pozdravem profesor Škvor. Děkuji.“ 

Jako příloha je přiložen volební lístek a výsledky voleb do AS FEL. 

Předseda AS ČVUT se sešel s předsedou AS FEL doc. Habalou, doc. Kynclem, dvěma 
dotčenými členy AS FEL a několika dalšími členy AS FEL, aby vyslechl stanovisko k tomuto 
dopisu. 

Proběhla diskuse (p.Vrba, prof. Hlaváč, doc. Sodomka, doc. Habala, doc. Kyncl, rektor, prof. 
Škvor, Ing. Granja). 

Doc. Bílek upozornil na důležitost vymezení pojmu„student“ a „akademický pracovník“. 

Rektor se domnívá, že zákon mluví naprosto jednoznačně v tom smyslu, že definuje jako 
akademického pracovníka, pracovníka VŠ, který učí a zabývá se vědeckou činností (tzn. obě 
tyto skutečnosti musí být splněny). Studenta definuje naprosto jednoznačně: každý student ať 
je v bakalářském, magisterském nebo doktorandském studijním programu je student. Zákon 
jasně stanoví, že podíl studentů v AS. Zákon nehovoří o počtu zaměstnanců. 

Děkan Škvor považuje za velmi důležité přijetí nového volebního jednacího řádu a 
konstatoval, že nehodlá za stávající situace vydržet ve funkci 4 roky a že v případě, že tento 
řád bude platný sám požádá rektora, aby tuto situaci řešil. 

Doc. Habala upozornil, že senát FEL během prázdnin pracoval. 

Doc. Sodomka navrhl, aby se AS ČVUT situací na FEL nezabýval, že se jedná o výsostně 
fakultní záležitost a AS ČVUT nemá kompetenci ji řešit.  

 

b. Dopis předsedy AS FS Ing. Vítka 
 Předseda AS přečetl dopis předsedy AS FS ing. Vítka: 

„Vážený pane předsedo, nedávno proběhla v AS FS ČVUT informace s dotazy, že 
hospodaření ČVUT za rok 2005 bylo již AS schváleno a výsledek je zveřejněn na webu ČVUT. 
V této souvislosti si Vás dovoluji informovat,že hospodaření Fakulty strojní za rok 2005, které 
patrně souvisí s hospodařením celku ČVUT schváleno na fakultě strojní v AS ještě nebylo 
neboť ho AS FS ještě nemohl projednat, neboť nebylo senátu předloženo. Skutečností také je, 
že od 12. dubna 2006 AS žádá o vysvětlující informace k plnění rozpočtu FS. Jak byl 
realizován fond děkana fakulty strojní, jak byly využity prostředky plánované na investiční 
akce i ty které se pak v roce 2005 neuskutečnily, ale zatím jsem informace pro AS od vedení 
FS neobdržel. Snad se situace zlepší po včerejším jednání naší ekonomické komise 
s tajemníkem. O vysvětlení  k ekonomickým závěrům jsem nedávno požádal také kvestora 
ČVUT  ing. Horáčka, ale zatím mi nepřišla odpověď. S úctou Ing. Karel Vítek, předseda AS 
FS ČVUT“. 

Předseda AS informoval, že tento dopis projednal s kvestorem a napsal předsedovi AS FS 
odpověď. Schválení výroční zprávy o hospodaření ČVUT není podmíněno schválením  
výročních zpráv jednotlivých fakult. 

 

 

c. Informace o aktivitách SKRVŠ 
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Pan Vrba informoval AS o navržení prorektora Kuby na kandidáta SRVŠ na udělení ceny 
Jana Opletala pro rok 2006 za ČVUT. Cena se uděluje osobě, která se zasloužila o rozvoj 
akademické samosprávy  VŠ. 

M. Lejsková požádala o podporu AS ČVUT. 

Proběhla tajná volba, jediný kandidát prorektor Kuba. 

Volební komise: předseda V. Vrba, členové M. Lejsková, doc. Sodomka. 

Volební komise schválena: 27 – 0 – 1 

 

Hlasování: 24 –3 – 2 
Usnesení: AS ČVUT v tajné volbě souhlasně projednal návrh na udělení Ceny Jana Opletala 
za rok 2006  prorektorovi ČVUT Dr. Jaroslavu Kubovi. 

   

d. Obsazení místa kvestora ČVUT 

 
Rektor seznámil AS se situací týkající se obsazení místa kvestora ČVUT. Na základě 
výběrového řízení byl vybrán náměstek ministra kultury Dr. Richter, byl podepsán jmenovací 
dekret a 18. září byl domluven jeho nástup. V telefonickém hovoru dne 17.září Dr. Richter 
oznámil, že nenastoupí. Ing. Horáček souhlasil s tím, že bude nadále vykonávat funkci 
kvestora .Bylo vyhlášeno nové výběrové řízení. 

 

e. Informace o projektu na Vítězném náměstí 

 
Rektor informoval o tom, že proběhla Valná hromada společnosti Dejvice Center, která 
akceptovala návrh pana rektora, aby členem dozorčí rady byl prorektor pro výstavbu doc. 
Pavlík. 

Pokud se týká vývoje celého projektu, tak rektor informoval, že právní firma dopracovává 
v současné době návrh Smlouvy o narovnání a zároveň návrh Smlouvy o smlouvě budoucí, 
kde se VŠCHT písemně zaváže, že bude výsledné předání budovy akademického komplexu 
ČVUT a odpovídajících pozemků provedeno bezúplatně, tzn. formou darování. 

 

f. Jednání s ředitelem firmy Delvita 

 
Rektor seznámil AS s tím, že společně s prorektorem Pavlíkem jednali s ředitelem firmy 
Delvita pro střední Evropu, který projevil mimořádný zájem o rozšíření prodejních ploch 
Delvity v Technické menze. 

Předběžně s tímto návrhem rozšíření seznámil AS prorektor Pavlík. 

Rektor prohlásil, že v rámci řešení Generelu má ČVUT s Technickou menzou poměrně 
významné plány. V budoucnu se počítá s umístěním jedné z fakult ČVUT právě do objektu 
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Technické menzy. Po rekonstrukci Studentského domu bude Technická menza uzavřena. 

Proběhla diskuse (doc. Sodomka, Ing. Granja, M. Lejsková) 

 

g. Setkání akademických pracovníků s ministerským předsedou a ministryní školství 

 
Ing. Zárybnický informoval senát o jednání, na kterém byl přítomen spolu s prorektorem 
Bílou. Na jednání byly představeny záměry ministerstva školství, týkající se rozvoje VŠ, 
výzkumných záměrů, výzkumných center a podpory projektů,. 

Byl osloven náměstek pro vysoké školy, profesor Matějů, zda by byl ochoten přijít na ČVUT. 
Účast přislíbil během měsíce října nebo začátku listopadu. 

 

h. Informace o činnosti komise pro rozvoj a vědu 

 
Profesor Hlaváč informoval AS o činnosti komise pro rozvoj a vědu. Komise se sešla 
9.8.2006 a na programu měla dva body. Jednak jednala o technické přípravě rozvojových 
projektů a druhou aktivitou byla spolupráce s panem rektorem na dokumentu, který se 
jmenuje „Rozvoj ČVUT 2006-2009“ . 

Příští schůze se bude konat 25.10.2006. 

 

i. Akce „Studentský život“ 

 

M. Mildorf informoval o připravované akci s názvem „Studentský život“. Jedná se o 
studentské uvítání studentů prvních ročníků, které se koná již po čtvrté. Akce proběhne 
v týdnu od 9.10.2006.  

 

j.  Noví členové AS ČVUT   

 
Předseda AS ČVUT seznámil AS s novými členy AS. Jedná se o Michala Mildorfa (nahrazuje 
Ing. M. Bačovského), Ing. Víta Sopka (nahrazuje Ing. P. Gardiana), Ing. Michaelu Frantovou 
(nahrazuje Ing. M. Těhlovou) 

Předseda poděkoval senátorům za účast na zasedání.. 
 
26. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat 25.10.2006 ve 13.30 hod ve velké zasedací síni 
R ČVUT. 
 
Zapsala: Ing.Kamila Dušková 
Upravil a z audiozáznamu editoval: 
předseda AS ČVUT 
                    Doc.Ing. Petr Konvalinka,CSc 
              předseda AS ČVUT  


