Zápis
z 26. řádného zasedání AS ČVUT
konaného dne 25. října 2006
ve velké zasedací místnosti R ČVUT
1. Schválení programu 26. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)
2. Kontrola zápisu z 25. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)
3. Schválení změny Statutu ČVUT FEL – formální úprava (3/4 senátorů)
4. Schválení Předpisu pro provádění studijních programů na ČVUT FEL (3/4 senátorů)
5. Projednání návrhu opravy Ceníku kolejného pro samoplátce a zaměstnance
(2/3senátorů)
6. Souhlas s projektem na vytvoření Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT
(2/3 senátorů)
7. Projednání Organizačního řádu SÚZ (2/3 senátorů)
8. Projednání Dohody o zaplacení úhrady za užívání pozemků ve Stříbrné Skalici
(2/3 senátorů)
9. Různé
a) informace o stravování v areálu Dejvice
b) informace komise pro SÚZ
c) platební systém pro ČVUT
d) informace o informačním systému InfoRek
e) informace „Kulatý stůl“
f) hodnocení RP
g) výběrové řízení na kvestora
h) informace z rady VŠ
i) informace z komise pro rozvoj a vědu
j) studentské zahájení akademického roku
k) přednáška nositele Nobelovy ceny
l) podzimní škola učitelů matematiky
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), doc. Ing. Jan Bílek, CSc. (F3), prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. (F3), Jiří
Král (F4), Václav Vrba (F4), 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.
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(F1), doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. (F2), doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D. (F7), doc.
Dr. Ing. Ivan Richter (F4), prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (F3), doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.
(MÚVS), doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek (F6), Michal Mildorf (F3), Zuzana Tůmová (F5), Ing.
Babánková Jaroslava (F5), doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), David Beke (F5), Ing.
Radek Dobiáš (F3), Krob Petr (F6), Ing. Tomáš Novotný (KÚ),
Omluveni z jednání : David Kosina (F7), Ing. Jan Zárybnický (F2), doc. Ing. Jaromír
Sodomka, CSc. (F6), doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc.(F6), Ing. Sopko Vít (F2)
Hosté: rektor prof. Ing. Havlíček CSc., kvestor Ing. Horáček, prorektor Dr. Jaroslav Kuba,
ředitel SÚZ Ing. Zdeněk Zmrzlík, Mgr. Jiří Mrhal (CPV).

1.

Schválení programu 26. zasedání AS ČVUT

Předseda AS ČVUT vyzval senátory, aby podali návrh na případné doplnění nebo vypuštění
některých bodů z programu zasedání.
Hlasování : 29 – 0 – 0
Usnesení : AS ČVUT schválil program 26. zasedání AS ČVUT.
2.

Kontrola zápisu z 25. zasedání AS ČVUT

Předseda AS ČVUT konstatoval, že se zdrželo vypracování zápisu a nebylo možné ho včas
rozeslat. Navrhl, aby se schválení zápisu odložilo na příští zasedání. Návrh přijat
s doporučením vystavit na web ČVUT jako neschválený zápis.

3. Schválení změny Statutu ČVUT FEL – formální úprava
Předseda AS ČVUT obdržel dopis od předsedy AS FEL s Návrhem změny Statutu ČVUT
FEL.
Předseda legislativní komise doc. Bílek upozornil, že předložený Statut není kompletní, ale
navržené změny formálního charakteru je možné schválit.
Hlasování: 30 – 0 – 0
Usnesení : AS ČVUT schválil změnu Statutu ČVUT FEL – bez připomínek.
4. Schválení Předpisu ČVUT pro provádění studijních programů na ČVUT FEL
Předseda legislativní komise konstatoval, že komise Předpis obdržela v řádné předkládací
době.
Předpis je složen z částí, zahrnujících studijní programy doktorské, magisterské a bakalářské.
V současné době se na úrovni ČVUT připravuje Předpis pro provádění doktorských studijních
programů. Je možné, že se v novém celoškolském programu může objevit něco, co by mohlo
být v nesouladu s Předpisem ČVUT FEL. Legislativní komise materiál projednala a
připravila Výčet nesrovnalostí.
Předseda legislativní komise doporučil AS ČVUT Předpis vrátit k opravě a projednat jej na
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příštím zasedání AS ČVUT v listopadu 2006.
Hlasování: 32 – 0 – 0
Usnesení: AS ČVUT vrací Předpis pro provádění studijních programů na ČVUT FEL k
opravě a doporučuje předložit jej znovu na příštím zasedání AS ČVUT. Výčet nesrovnalostí v
Předpisu bude zaslán předkladateli.
5.

Projednání návrhu opravy Ceníku kolejného pro samoplátce a zaměstnance

Předseda legislativní komise upozornil, že iniciativa přišla od Komise pro SÚZ. K návrhu
byly vzneseny pouze formální připomínky. Předseda AS upozornil, že veškeré dokumenty
vystavované na InfoRek k projednání AS, by tam měly být zveřejňovány pouze se souhlasem
rektora a kvestora.
V diskusi vystoupili Ing. Zmrzlík, M. Lejsková).
Hlasování : 31 – 0 – 1
Usnesení : AS ČVUT projednal návrh opravy Ceníku kolejného pro samoplátce a
zaměstnance - bez připomínek.
.
6.

Souhlas s projektem na vytvoření Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT

Předseda AS ČVUT konstatoval, že na InfoReku byl projednávaný materiál k dispozici
v požadovaném termínu.
Rektor informoval AS, že projekt je připravován a řešen v souladu s Aktualizací
Dlouhodobého záměru ČVUT. V materiálu jsou poprvé jasně deklarovány veškeré náklady na
tělesnou výchovu a sport v rámci organizačních složek ČVUT. Veškerá sportoviště hospodaří
se ztrátou a SÚZ nemá tuto ztrátu z čeho hradit. Upozornil na problematiku odpisů.
V současné době nelze předpokládat, že nový ÚTVS bude okamžitě hospodařit výrazně lépe.
Představa je, že pokud se podaří Ústav založit k 1.1.2007 budou se náklady letošního roku
zahrnovat do rozpočtu příštího roku jako nenormativní částka přidělená Ústavu před
rozdělováním dotace a příspěvku jednotlivým složkám školy.
Jestliže dojde ke schválení projektu AS, bude vyhlášeno výběrové řízení na ředitele ÚTVS a
spolu s ředitelem ÚTVS bude nutné připravit veškeré legislativní dokumenty tak, aby ke
zřízení tohoto ÚTVS ve smyslu platného zákona mohlo dojít k 1.1.2007 a materiály mohly
být předloženy na prosincovém zasedání AS.
Předseda legislativní komise upozornil na některé formulační nepřesnosti v předloženém
materiálu.
Proběhla diskuse ohledně financování Ústavu tělesné výchovy a sportu (prof. Valášek, Ing.
Dobiáš, doc. Chadzitaskos, Ing. Zápotocký).
Hlasování : 34 – 0 – 0
Usnesení : AS ČVUT souhlasně projednal projekt na vytvoření Ústavu tělesné výchovy a
sportu a doporučuje vedení ČVUT vypsat výběrové řízení na místo ředitele ÚTVS ČVUT. O
zřízení Ústavu rozhodne AS ČVUT po předložení potřebných legislativních dokumentů na
zasedání AS ČVUT v prosinci 2006.
7.

Projednání Organizačního řádu SÚZ
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Ředitel SÚZ uvedl, že SÚZ dosud nikdy neměl OŘ. OŘ SÚZ nahrazoval Příkaz rektora č.15
z roku 2004.
Kvestor ČVUT potvrdil slova ředitele SÚZ, řekl, že předložený OŘ je oboustranně
přijatelným kompromisem ze strany vedení ČVUT a SÚZ a doporučil jeho souhlasné
projednání.
Předseda legislativní komise doporučil OŘ projednat.
Hlasování: 33 – 0 - 0
Usnesení: AS ČVUT projednal Organizační řád SÚZ ČVUT – bez připomínek.
8.

Projednání Dohody o zaplacení úhrady za užívání pozemků ve Stříbrné Skalici

AS ČVUT vyslechl informaci o úhradě za používání pozemků ve Stříbrné Skalici od předsedy
legislativní komise a Ing. Zápotockého.
9. Různé
a) informace o stravování v areálu Dejvice
Ředitel SÚZ informoval AS ČVUT o tom, že dojde k reorganizaci výdeje stravy v areálu
Dejvice.
Od 6. listopadu bude utlumen výdej obědů ve Studentském domě. Během měsíce listopadu
2006 až února 2007 proběhnou stavební úpravy Studentského domu tak, aby bylo možno po
té uzavřít Technickou menzu a stravování soustředit do prostoru Studentského domu. Bude
posílen výdej v Masarykově koleji. Důvody jsou zejména ekonomické. Uzavření Technické
menzy umožní získání dalších prostor pro jiné účely než stravovací. Technická menza je
svým uspořádáním, strukturou a možnostmi vydávání stravy nevhodně řešena. Na toto řešení
bude uvolněno cca 6 mil. Kč z investičních prostředků, které MŠMT dodatečně přidělilo
ČVUT. Na plánovanou komplexní rekonstrukci Studentského domu není dostatek finančních
prostředků. O problematice stravování bude rektor písemně informovat akademickou obec.
Rektor informoval AS o finančních souvislostech navrhované reorganizace.
Proběhla diskuse. Prof. Lábus vznesl dotaz, zda je toto v souladu s Dlouhodobým záměrem
ČVUT a vyjádřil obavy zda dílčí investice do Studentského domu má význam a nezbrzdí jeho
budoucí komplexní rekonstrukci, prof. Haasz upozornil na zajištění vyšší kapacity a
funkčnosti šatny v objektu Technické menzy.
b) informace komise pro SÚZ
M. Lejsková informovala o tom, že komise pro SÚZ požaduje, aby o žádostech určených SÚZ
byla informována také příslušná komise AS. Dále konstatovala, že komise pro SÚZ dosud
neobdržela zhodnocení investičního záměru Strahovské menzy a žádá pana rektora o jeho
dodání ve smyslu předešlých usnesení AS ČVUT.
Proběhla diskuse ve které vystoupili rektor – informace o chlazené stravě, předseda AS, Ing.
Zápotocký, prof. Fiala, prof. Haasz.
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c) platební systém ČVUT
M. Lejsková požádala ředitele VIC Ing. Kaliku o informaci k platebnímu systému.
Ředitel VIC informoval AS ČVUT o tom, že požadavek na řešení interního platebního
systému vznikl v roce 2003. V roce 2004 se okolo tohoto projektu nic nedělo a před koncem
roku byl vypsán záměr na řešení s určitými limity, které mají splňovat požadavek na finance
do 5 mil. Kč. Tento projekt se dostal do transformačních a rozvojových projektů. Smyslem
bylo zlepšení využitelnosti karet na ČVUT. Současná situace souvisí s tím, že projekt od
začátku nebyl řešen tak, jak by projekt této velikosti a významu měl řešen být. Dokážeme
interní platební systém zavést, ale dnes bychom od něj očekávali i jiné funkce, což by
vyžadovalo další finanční prostředky.
Proběhla diskuse Ing. Zápotocký, ředitel VIC, doc. Demel, ředitel SÚZ, V. Vrba, rektor, Ing.
Dobiáš, prof. Fiala, prof. Lábus.
Rektor vyzval ředitele VIC a ředitele SÚZ, aby mu poskytli kvalifikované podklady, které v
současné době nemá k dispozici.
d) informace systému InfoRek
Předseda AS informoval o tom, že v sekci schválené dokumenty AS ČVUT nejsou na
InfoReku žádné dokumenty. Všechny schválené dokumenty jsou nyní v sekci podkladové
materiály. Dotazoval se na tuto skutečnost pracovníků VIC, kteří mají InfoRek na starosti a
zjistil, že není možné identifikovat osobu, která dokumenty přesunula, či co zapříčinilo, že je
celá sekce prázdná.
Ředitel VIC slíbil, že se na problematiku ukládání schválených materiálů na InfoReku osobně
podívá a případně zřídí nápravu.
e) informace o akci „Kulatý stůl“
Předseda AS informoval o tom, že ve spolupráci Studentské unie a SÚZ proběhl ve
Strahovské menze „Kulatý stůl“. Hovořilo se zejména o situaci v ubytování a stravování
studentů. Diskuse byla velmi zajímavá a obě strany si vyjasnily řadu otázek, ve kterých měly
nejasnosti. Zástupci vedení ČVUT informovali zejména o investičních záměrech v oblasti
stravování a ubytování.
f)

hodnocení rozvojových programů

Doc. Chadzitaskos vznesl dotaz, zda vedení ČVUT uvažuje o vyhodnocení řešení
rozvojových programů, projednávaných na minulém zasedání AS.. Rektor odpověděl kladně.
g) výběrové řízení na kvestora
Ing. Granja položil dotaz ohledně stavu výběrového řízení na kvestora.
Rektor informoval AS o tom, že výběrové řízení je ukončeno a bude jmenovat komisi pro
výběrové řízení (předseda AS ČVUT jako členy komise navrhuje prof. Fialu a prof. Haasze).
Navržení členové souhlasí. Prof. Fiala a prof. Haasz budou zastupovat AS v komisi pro
výběrové řízení na místo kvestora ČVUT.
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h) informace z rady VŠ
Prof. Haasz informoval AS o jednání RVŠ a vystoupení hostů. Na jednání vystoupil náměstek
prof. Matějů.
Situace je taková, že došlo k navýšení rozpočtu VŠ, oproti tomu jak byl předložen předešlou
vládou, o 1 miliardu Kč na vzdělávací činnost. Dále došlo k navýšení rozpočtové části na
vědu a výzkum o 1,5 miliardy. Půl miliardy je určeno pro AV ČR. Půl miliardy je vyčleněno
na financování projektů v rámci 7.RP a půl miliardy na financování nových výzkumných
záměrů.
Opět byla otevřena diskuse okolo zúčtování příspěvku a dotace. Probíhají jednání na úrovni
náměstků ministrů MŠMT a MF.
Byly zveřejněny výsledky uplatnění absolventů VŠ na trhu práce v roce 2006. Bylo
konstatováno, že projekt je užitečný, ale vystaven obrovské kritice. Zpracování je naprosto
nekorektní. Měla by proběhnout veřejná oponentura.
Nově se konstituuje Rada pro výzkum a vývoj.
i)

informace z komise pro rozvoj a vědu

Prof. Hlaváč informoval AS o práci KRaV. Komise jednala zejména o dvou základních
tématech. Prvním je financování jednotlivých fakult, druhým tématem je jednání o generelu
ČVUT.
Příští zasedání komise je 15.11.2006.
Prof. Hlaváč informoval AS o kritice, která se mu dostala od doc. Kyncla z AS FEL.
Doc. Kyncl se domnívá, že AS na svém minulém zasedání schválil návrhy rozvojových
programů v rozporu se Statutem ČVUT. Schválení AS ČVUT podle jeho názoru mělo přijít
až po jejich projednání ve vědecké radě ČVUT a ne naopak jak se stalo.
Proběhla diskuse, ve které Ing. Dobiáš řekl, že se domnívá, že nebyl dodržen zákonný postup,
rektor oponoval, že zákon nestanovuje pořadí projednávání jednotlivých záležitostí pokud jde
o Dlouhodobý záměr, v zákoně je napsáno, že vědecká rada projednává, AS ho schvaluje a
Správní rada se k němu vyjadřuje, Statut ČVUT tedy podle něj porušen nebyl, doc. Bílek a
předseda AS ČVUT po citaci ze zákona: ... AS schvaluje po projednání ve vědecké radě......,
rektor se omluvil za vzniklou situaci a podotkl, že předem oznámil senátu, že pokud by chtěla
VR v senátem schváleném seznamu rozvojových projektů provést nějaké změny, bude se
jednat pouze o škrty jednotlivých dílčích programů nikoli o jejich změny.
j)

studentské zahájení akademického roku

M. Mildorf informoval AS o akci „Zahájení akademického roku“, které proběhlo pod
organizačním vedením studentů ČVUT.
Informoval o další akci, která je určena nejen pro studenty ČVUT. Akce upozorňuje a
informuje o možnostech studia v zahraničí.
k) přednáška nositele Nobelovy ceny
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Rektor informoval AS o mimořádně úspěšné akci, kterou byla návštěva nositele Nobelovy
ceny za fyziku prof. Horsta Stormera na ČVUT.
l)

podzimní škola učitelů matematiky

Rektor informoval o průběhu setkání „Podzimní škola učitelů matematiky“, na kterém se
podruhé v krátké době setkal s ministryní MŠMT Dr. Kopicovou.

Předseda poděkoval senátorům za účast na zasedání.
27. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat dne 22.11.2006 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
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