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Zápis 

z 27. řádného zasedání AS ČVUT 
konaného dne 22. listopadu 2006 

ve velké zasedací místnosti R ČVUT 
  

1. Schválení programu 27. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 

2. Kontrola zápisu z  25. a 26. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 

3. Schválení Vnitřního mzdového předpisu ČVUT (3/4 senátorů) 

4. Schválení Změny Řádu výběrového řízení ČVUT (3/4 senátorů) 

5. Změna Statutu IGS ČVUT – formální úprava (3/4 senátorů) 

6. Projednání Harmonogramu akademického roku 2007/2008 (2/3 senátorů) 

7. Různé  

a) informace o výstavbě na Vítězném náměstí 

b) informace o hospodaření ČVUT za období 1 – 10/2006 

c) informace o Oslavách 300 let ČVUT 

d) stravování ve Studentském domě 

e) informace o zasedání rady VŠ 

 
 

 
Přítomni: doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (F1), Ing. Michaela Frantová (F1), Ing. Jiří 
Zápotocký (F2), prof. Ing. Michael Valášek, Dr.Sc (F2), prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.(F3), 
Václav Vrba (F4), prof. Ing. arch. Ladislav Lábus (F5), Ing. arch. Jan Paroubek (F5), Ing. 
Bohumil Drápal (F6), Mgr. Veronika Vymětalová (F7), Bc. 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), prof. Ing. 
Václav Hlaváč, CSc. (F3), doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (MÚVS), Michal Mildorf (F3), Ing. 
Jaroslava Babánková (F5), doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), David Beke (F5), Petr 
Krob (F6), doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc.(F6), doc. Ing. Jaromír Sodomka, CSc. (F6), Ing. 
Vít Sopko (F2), Ing. Jan Zárybnický (F2)  
 
Omluveni z jednání: David Kosina (F7), Ing. Radek Dobiáš (F3), Milan Koláčný (F1), Jiří 
Král (F4), Ing. Tomáš Novotný (KÚ), Zuzana Tůmová (F5), doc. Ing. Jan Bílek, CSc. (F3), 
doc. Ing. Karel Kabele, CSc. (F1), Ing. Jan Kašpar (F7), doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek (F6) 
 
Omluveni z jednání: rektor prof. Havlíček, kvestor Ing. Horáček 
 
Hosté: prorektor Ladislav Musílek (F4), prorektorka doc. Kohoutková, prorektor prof. 
Vejražka, prorektor doc. Pavlík, ředitel Ing. Zdeněk Zmrzlík (SÚZ), J. Kolář (KOR), J. 
Nechyba (KOR), JUDr. Lindnerová (RČVUT) 
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1.  Schválení programu 27. zasedání AS ČVUT 
Předseda AS ČVUT vyzval senátory, aby podali návrhy na případné doplnění nebo vypuštění 
některých bodů z programu zasedání. 

Navrženo vypuštění bodu 5 programu : Změna Statutu IGS ČVUT. Po vysvětlení prorektora 
Musílka, že bude Statut IGS ČVUT kompletně přepracován a předložen k projednání 
v příštím roce.  
 
Hlasování: 28 – 0 – 1 
Usnesení: AS ČVUT  schvaluje program 27. zasedání AS ČVUT.  

 

2.  Kontrola zápisu z 25. a 26. zasedání AS ČVUT 
Předseda AS ČVUT vyzval senátory k připomínkám k zápisu z 25. zasedání AS ČVUT, 
písemně byly uplatněny formální připomínky.  

Hlasování: 27 – 0 - 2 
Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 25. zasedání AS ČVUT bez připomínek. 

 

Předseda AS ČVUT vyzval senátory k připomínkám k zápisu z 26. zasedání AS ČVUT. 

Připomínky k bodu i).  

Předseda AS po proběhlé diskusi navrhl vypuštění poslední věty v bodu i). 

Hlasování: 27 – 0 - 2 
Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 26. zasedání AS ČVUT po zapracování formálních 
připomínek. 
 

3.  Schválení Vnitřního mzdového předpisu ČVUT 
Předseda AS ČVUT informoval AS o tom, že vnitřní mzdový předpis byl vystaven na 
InfoReku. Vnitřní mzdový předpis byl projednán  legislativní komisí a proběhla o něm 
diskuse na zasedání hospodářské komise senátu. 

Předseda AS požádal JUDr. Lindnerovou, aby stručně seznámila AS se změnou vnitřního 
mzdového předpisu. 

JUDr. Lindnerová uvedla, že změna vnitřního mzdového předpisu  byla zařazena do 
programu zasedání AS ČVUT vzhledem k tomu, že byl schválen nový Zákoník práce, který je 
v současné době platný a účinný má být od 1. ledna 2007. Je povinností ČVUT zapracovat 
změny do vnitřních předpisů školy. 

Doc. Demel (zástupce legislativní komise) seznámil AS se stanoviskem legislativní komise. 
Legislativní komise považuje změnu vnitřního mzdového předpisu za předčasnou. Ohledně 
formy vnitřního mzdového předpisu (v podstatě opisuje Zákoník práce), se legislativní komise 
usnesla, že nevidí důvod proč by vnitřní mzdový předpis měl být opsaným Zákoníkem práce. 
Další připomínka je k článku o zaručené mzdě, kde legislativní komisi není jasný vztah ke 
zbytku předpisu. 

JUDr. Lindnerová seznámila AS s dalšími připomínkami legislativní komise (příplatek za 
zastupování – na ČVUT není využíván, vynechán příplatek za práci ve zdraví škodlivém 
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prostředí - nebyl vynechán, je pouze přejmenován na příplatek za práci ve ztíženém 
pracovním prostředí, dále údajný rozpor mezi tarifní mzdou a zaručenou mzdou – rozpor 
pouze zdánlivý – zaručená mzda jsou minimální mzdové tarify, které stanovuje vláda 
nařízením. Naše tarifní mzda nemusí kopírovat minimální mzdové tarify, ale v případě že 
bude nižší než je minimální mzdový tarif je třeba provést doplatek zaměstnanci. Další 
připomínkou bylo použití budoucího času při stanovení mzdy, platové třídy – budoucí čas je 
zcela na místě, mzda se stanovuje před zahájením výkonu práce.) 

Diskuse (doc. Demel, doc. Konvalinka, V. Vrba, J. Nechyba, Ing. Zápotocký, pror. Musílek, 
doc. Jánešová, doc. Semrád, prof. Haasz) se soustředila na to, zda má být vnitřní mzdový 
předpis koncepčně zcela přepracován (pouze odkazy na související zákony a předpisy) nebo 
má být zachována současná koncepce. 

Proběhlo hlasování týkající se zachování koncepce vnitřního mzdového předpisu. 

Hlasování: 16 – 2 – 10 
Koncepce vnitřního mzdového předpisu zůstane zachována. 

Hlasování: 26 – 0 – 3 
Usnesení: AS ČVUT vrací Vnitřní mzdový předpis ČVUT k přepracování na základě 
připomínek legislativní komise,  navrhuje pokračovat ve stávající koncepci a doporučuje 
předložit Vnitřní mzdový předpis ČVUT znovu na příštím zasedání AS ČVUT. 

  
 

4.  Schválení  Změny Řádu výběrového řízení ČVUT 

Předseda AS ČVUT požádal JUDr. Lindnerovou, aby stručně uvedla změny řádu výběrového 
řízení ČVUT. 

JUDr. Lindnerová konstatovala, že také řád výběrového řízení se dostal do rozporu se 
Zákoníkem práce, vzhledem k tomu, že nový Zákoník práce velice zúžil okruh funkcí 
jmenovaných v řádu výběrového řízení ČVUT. Slovo „jmenovaných“ bylo nahrazeno 
slovním spojením „obsazeny na základě pracovních smluv po výběrovém řízení“. Další 
změnou bylo konstatování, že v případě již obsazených funkcí se může vyhlásit pouze vnitřní 
výběrové řízení. 

Diskuse (doc. Demel, doc. Semrád, doc. Jánešová, V. Vrba) 

Hlasování: 32 – 0 – 0 
Usnesení: AS ČVUT schválil Změny Řádu výběrového řízení ČVUT bez připomínek.  
 
 

5.  Změna Statutu IGS ČVUT – formální úprava 

Bod byl vypuštěn z programu 27.zasedání AS ČVUT. Bude zařazen do programu zasedání 
AS ČVUT v roce 2007. 

. 

6.  Projednání Harmonogramu akademického roku 2007/2008 
Prorektorka Kohoutková stručně seznámila AS s Harmonogramem akademického roku 
2007/2008. 
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Zimní semestr začíná 1.10.2007 a má 14.týdnů. Letní semestr začíná 25.2.2008 trvá 14.týdnů 
výuky. 

M. Mildorf -  připomínka ohledně „dnů otevřených dveří“ - vzhledem k mimopražským 
zájemcům o studium, by bylo dobré tyto dny na všech fakultách pořádat ve stejný den. 

Diskuse ( Mildorf, prof. Lábus, Lejsková, doc. Chadzitaskos)  

Hlasování: 28 – 0 – 1 
Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal návrh Harmonogramu akademického roku 
2007/2008. 

 

7. Různé 

a) informace o výstavbě na Vítězném náměstí 
Prorektor Pavlík tlumočil žádost pana rektora, který by sám rád prezentoval AS projekt 
výstavby na Vítězném náměstí na příštím zasedání AS ČVUT. Dále prorektor Pavlík 
informoval o tom, že má pro AS ČVUT připraven materiál o vývoji investiční činnosti v 
letošním roce. Materiál je na CD. Prorektor Pavlík  navrhl dát toto CD jako přílohu. 

Předseda AS ČVUT navrhl, aby materiál byl vystaven na InfoReku. 

 

b) informace o hospodaření na ČVUT za období 1-10/2006 
Vzhledem k nepřítomnosti pana kvestora předseda AS odkázal senátory na materiál vystavený 
na InfoReku (z materiálu vyplývá, že pokud se týká hospodářského výsledku jednotlivých 
fakult a součástí ČVUT, je zde minimální propad u střediska CTN – opožděná fakturace a 
určitý propad u SÚZu). 

Prof. Fiala konstatoval, že HK si uvědomuje, že rozpočet není vše. Dále upozornil na řadu 
koncepčních problémů (strava, sportoviště,...). Hospodářská komise žádá předložení celého 
rozpočtu ČVUT. 

Diskuse (Ing. Zápotocký, Ing. Zmrzlík – konstatoval, že materiál je není zcela přesný, SÚZ 
předpokládá nulový hospodářský výsledek, doc. Jánešová, prorektor Musílek, prof. Haasz). 

Hlasování: 25 – 0 – 5 

Usnesení: AS ČVUT žádá vedení ČVUT o provedení všech potřebných kroků k tomu, aby 
žádná z fakult a součástí ČVUT neměla na konci roku 2006 záporný hospodářský výsledek. 
 

Předseda AS upozornil, že v zápisu HK je návrh usnesení týkající se celkového rozpočtu 
ČVUT na rok 2006 a konstatoval, že o něm by se také mělo hlasovat. 

Prof. Fiala upozornil, že toto je další bod týkající se hospodaření, který navazuje na 
přednesenou Zprávu o hospodaření a dodal, že v tuto chvíli je zde snaha protáhnout problém 
do příštího období. Proto si HK stanovila termín, ve kterém by vedení ČVUT mělo předložit 
celkový výhled koncepce a metodiky celkového rozpočtu s výhledem do dalších let, a to ještě 
před příštím zasedáním AS ČVUT,  do 8.12.2007. 

Diskuse (prof. Haasz, pror. Musílek – domnívá se , že termín je nerealistický, Ing. Zápotocký, 
V. Vrba). 
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Hlasování: 28-0-2 

Usnesení: AS ČVUT žádá rektora ČVUT o předložení koncepce celkového rozpočtu ČVUT 
na rok 2007 (včetně návrhu změn Metodiky rozpisu příspěvků a dotací), současně s výhledem 
do dalších let (zejména ve vazbě na investiční činnost), v termínu do 8.12.2006. Současně AS 
ČVUT žádá, aby součástí materiálu byly náměty a připomínky děkanů a ředitelů součástí. 

 

Proběhla diskuse k tabulce mzdových tarifů (prof. Haasz, Ing. Zápotocký, prof. Valášek, prof. 
Lábus, prof. Fiala, Ing. Granja, J. Nechyba, prof. Hlaváč, pror. Musílek). 

Na návrh Ing. Zápotockého a prof. Hlaváče předseda AS ČVUT přesunul další jednání na tzv. 
„tripartitu“. 

 
Hlasování: 27-0-3 

Usnesení: AS ČVUT žádá vedení ČVUT, aby k jednáním s odborovou organizací, při 
projednávání tabulky tarifní složky mzdy – mzdových tarifů na další období, byl přizván též 
zástupce hospodářské komise AS ČVUT. 

 

c) Informace o Oslavách 300 let ČVUT 
Prorektor Vejražka informoval AS o tom, že v souvislosti s oslavami 300 let ČVUT bude dne 
18.1.2007 zasedat AS ČVUT společně s VR ČVUT ve Španělském sále Pražského hradu. 16. 
ledna se koná koncert, 17.1. dojde k udělování čestných doktorátů. 

 

d) Stravování ve Studentském domě 
Na dotaz předsedy AS ČVUT informoval Ing. Zmrzlík AS o stavu stravování v areálu 
Dejvice. Konstatoval, že zatím vše probíhá bez větších problémů. 

        

e) Informace o zasedání rady VŠ  
Prof. Haasz informoval AS ČVUT, že do 15. 12. by měly být známy ty výzkumné záměry, 
které   nebyly schváleny. 

Z hlediska celkového financování VŠ „školský výbor“ předložil návrh na zvýšení financování 
rozpočtu VŠ.     

Předseda poděkoval senátorům za účast na zasedání. 
 
28. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat 13.12.2006 ve 13.30 hodin ve velké zasedací síni 
RČVUT. 
 
Zapsala: Ing.Kamila Dušková 
Upravil a z audiozáznamu editoval: 
předseda AS ČVUT                  Doc.Ing. Petr Konvalinka,CSc 
              předseda AS ČVUT  


