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Zápis 

z 28. řádného zasedání AS ČVUT 
konaného dne13. prosince 2006 

ve velké zasedací místnosti R ČVUT 
  

1. Schválení programu 28. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 

2. Kontrola zápisu z  27. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)  

3. Schválení Volebního a jednacího řádu AS FEL (3/4 senátorů) 

4. Schválení Změn Statutu ČVUT FEL (3/4 senátorů) 

5. Volba hlavní volební komise ČVUT (3/4 senátorů) 

6. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FEL (3/4 
senátorů) 

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

8. Schválení Změn Statutu ČVUT v Praze (3/4 senátorů) 

9. Schválení Předpisu pro provádění studijních programů na ČVUT FEL (3/4 senátorů) 

10. Schválení Podmínek přijímacího řízení magisterského programu „Podnikání a 
komerční inženýrství v průmyslu“ pro školní rok 2007/2008 (3/4 senátorů) 

11. Projednání Organizačního řádu ÚTVS ČVUT (2/3 senátorů) 

12. Projednání Organizačního řádu ČVUT FD (2/3 senátorů) 

13. Připomínky ke Generelu ČVUT v Praze  

14. Prezentace studie rozvoje Vítězného náměstí – Dejvice center 

15. Různé  

a) termíny zasedání AS ČVUT v roce 2007 

b) doplnění redakční rady časopisu Pražská Technika 

c) zásady ediční  činnosti ČVUT 

d) informace o průběhu Oslav 300 let ČVUT 

e) stanovisko k zásadám rozpočtu na rok 2007 

 

 
Přítomni : doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (F1), 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., PhD. (F7), doc. Dr. Ing. Ivan Richter (F4), prof. Ing. Václav 
Hlaváč, CSc. (F3), doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (MÚVS),  Michal Mildorf (F3), Ing. 
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Babánková Jaroslava (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. 
Jan Zárybnický (F2), doc. Ing. Karel Kabele, CSc. (F1), Ing. Jan Kašpar (F7), Zuzana 
Tůmová (F5), David Kosina (F7), Ing. Radek Dobiáš (F3), Milan Koláčný (F1), Jiří Král (F4), 
Ing. Tomáš Novotný (KÚ)   
 
 
Omluveni z jednání : doc. Ing. Jan Bílek, CSc. (F3), doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek (F6) ), Ing. 
Vít  Sopko (F2),   
 
Neomluveni z jednání: 
 
Hosté: rektor prof. Havlíček, prorektorka doc. Kohoutková, prorektor doc. Pavlík, prorektor 
Dr. Kuba, kvestor Ing. Horáček, doc. Ing. Petr Habala (F3), Ing. Zmrzlík (SÚZ), Ing. Petr 
Durdil (MÚVS), Ing. Petr Kubant 
 
 
 

1.  Schválení programu 28. zasedání AS ČVUT 
Předseda AS seznámil přítomné s návrhem programu 28. zasedání AS ČVUT. 
 
Hlasování : 26 – 0 - 1 
Usnesení : AS ČVUT  schváluje program 28. zasedání AS ČVUT.  

 

2.  Kontrola zápisu z 27. zasedání AS ČVUT 
Předseda AS obdržel několik připomínek  formálního charakteru, které do zápisu zapracoval. 

Hlasování: 26 – 0 - 1 
Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 27. zasedání AS ČVUT bez připomínek. 

 

3. Schválení Volebního a jednacího řádu AS FEL 

Předseda AS konstatoval, že všichni měli možnost si Volební a jednací řád AS FEL 
prohlédnout na Inforeku. Dokument projednávala legislativní komise. 

Doc. Demel přednesl stanovisko legislativní komise a její připomínky k Volebnímu a 
jednacímu řádu AS FEL. Legislativní komise si je vědoma složité situace na FEL. 

Rektor konstatoval, že návrh Volebního a jednacího řádu AS FEL vznikl po velmi složitém 
procesu. AS i pan děkan byli ochotni postupovat  tak, že pan děkan souhlasil s tím, že AS 
vezme za základ jednání návrh děkana FEL na znění Volebního a jednacího řádu AS FEL a 
ten jej pozměňovacími návrhy upraví tak, že v něm může dojít i k velmi zásadním změnám. 
To se také stalo, a přesto je to návrh, který je jediným akceptovatelným řešením 
dlouhotrvající legislativní krize, která poškozuje jak FEL tak celou školu. Rektor doporučil, 
aby AS ČVUT Volební a jednací řád AS FEL schválil. Rektor si je vědom, že předpis není 
dokonalý a nemůže sloužit jako vzor ostatním součástem ČVUT.  

Proběhla diskuse, ve které vystoupili : 
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Prof. Haasz souhlasí s panem rektorem a doporučuje nový Volební a  jednací řád schválit. 

Prof. Hlaváč též doporučil Volební a jednací řád schválit, případně doplnit usnesením, které 
připraví.  

Doc. Habala konstatoval, že se jedná o jediný možný kompromis a doporučuje jej schválit. 

Prof. Valášek je pro schválení, ale žádá aby tento Volební a jednací řád AS FEL nebyl 
vzorem pro ostatní fakulty. 

J.Král, V.Vrba, prof. Hlaváč - dle usnesení 69 bude fakulta mít po zvolení AS FEL  do měsíce 
děkana. 

Ing. Dobiáš – stručně připomněl sporná usnesení.  

Proběhla diskuse ke znění usnesení. Předseda AS navrhuje : AS ČVUT  schválil Volební a 
jednací řád AS FEL bez připomínek. 

V.Vrba je pro schválení s připomínkami. 

Ing.Dobiáš je pro schválení bez připomínek. 

Doc. Demel je pro usnesení – AS ČVUT  schválil Volební a jednací řád AS FEL  s 
doprovodným usnesením, formulovaným prof. Hlaváčem. 

 

Hlasování: 31 – 0 - 5 
Usnesení: AS ČVUT schválil Volební a jednací řád AS FEL. Volební a jednací řád je 
výsledkem kompromisu a nabízí cestu jak vyjít z mnohaměsíční krize na FEL ČVUT. AS 
ČVUT doporučuje AS FEL ČVUT až bude zvolen, aby se Volebním a jednacím řádem 
zabýval a připomínky legislativní komise AS ČVUT vzal v úvahu. 

  
 

4.  Schválení Změn Statutu ČVUT FEL 
Dokument byl vystaven na Inforeku.  

Předseda AS přečetl stanovisko legislativní komise. Materiál byl předložen děkanem FEL. V 
odstavci o způsobu voleb do AS FEL se vynechává slovo rovné. Legislativní komise 
doporučuje tento dokument schválit.“ 

 

Hlasování: 35 – 0 - 2 

Usnesení: AS ČVUT schválil Změnu Statutu ČVUT FEL bez připomínek. 

 

5. Volba hlavní volební komise ČVUT 
Předseda AS seznámil senátory s tím, že dostal od M. Mildorfa a Ing. Dobiáše informaci, že 
chtějí abdikovat na své členství v senátu. Předseda upozornil, že vzhledem k tomu, že není 
náhradník ze studentů FEL musí AS vyhlásit doplňovací volby do AS. Jelikož se budou konat 
volby na FEL do AS FEL navrhuje tyto volby spojit dohromady. 

Je nutné zvolit hlavní volební komisi a vyhlásit doplňovací volby do AS ČVUT ve volebním 
obvodu studentů FEL.  



 4

Předseda AS požádal senátory o souhlas , aby hlavní volební komise byla volena  veřejným 
hlasováním a o návrhy kandidátů do hlavní volební komise. 

Doc. Demel souhlasí s prací v hlavní volební komisi. Předseda AS vyzval členy AS k dalším 
návrhům na kandidáty do hlavní volební komise. 

Ing. Zárybnický navrhuje Bc. Lejskovou, ta souhlasí. 

Prof. Fiala navrhuje doc. Richtera, doc. Richter přijímá. 

Proběhlo hlasování o  hlavní volební komisi ve složení : doc. Demel, doc. Richter, Bc. 
Lejsková. 

 

Hlasování: 34 – 0 - 2 

 

6. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FEL 
Předseda AS vyzval senátory k  vyhlášení doplňovacích voleb do AS ČVUT ve volebním 
obvodu studentů FEL. 

 

Hlasování:  36 – 0 - 0 
Usnesení:  AS ČVUT vyhlásil doplňovací volby do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů 
FEL. 

Ing. Dobiáš informoval AS, že abdikuje okamžitě po zvolení svého nástupce. 

M. Mildorf se připojil se stejným prohlášením k Ing. Dobiášovi. 
 
 

7.  Schválení Vnitřního mzdového předpisu ČVUT v Praze 
Předseda AS informoval AS, že všechny připomínky vznesené na minulém zasedání AS byly 
vedením ČVUT zapracovány. 

Pan kvestor informoval AS o nové připomínce prof. Hlaváče. Na základě této připomínky 
navrhuje kvestor doplnit do článku 15, týkajícího se odměn poslední  bod, bod e) ve znění: za 
významné výsledky při realizaci projektu  vědy a výzkumu. 

 

Hlasování : 35 – 1 - 0 

Usnesení : AS  ČVUT schválil Vnitřní mzdový předpis ČVUT po zapracování formálních 
úprav a doplnění bodu 15 o bod e). 

 

8.  Schválení Změn Statutu ČVUT v Praze 
Předseda AS informoval, že materiál byl vystaven na Inforeku a změna se týká pouze zřízení 
nového Ústavu tělesné výchovy a sportu. 

Prorektorka Kohoutková informovala AS o tom, že ÚTVS bude mít stejné postavení jako 
ostatní ústavy v rámci ČVUT a úpravy jsou pouze formálního charakteru. 
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Rektor konstatoval, že zřízení ÚTVS je ve stavu, kdy nejsou žádné problémy a bylo 
vyhlášeno výběrové řízení na ředitele ústavu. Jmenován byl doc. Drnek. 

Doc. Demel konstatoval, že další změnou ve Statutu je vyčlenění CTN jako samostatné účetní 
jednotky. 

 

Hlasování :  32 – 0 - 0 
Usnesení :  AS ČVUT schválil změny Statutu ČVUT, spočívající ve zřízení Ústavu tělesné 
výchovy a sportu a změně ekonomického postavení České techniky – nakladatelství ČVUT, 
bez připomínek. 

. 

9. Schválení Předpisu pro provádění studijních programů na ČVUT FEL 
Změny již byly projednávány na zasedání AS v listopadu. Předseda AS obdržel dopis od 
děkana Škvora, kde konstatuje spolu s předsedou AS FEL doc. Habalou, že všechny změny 
navržené legislativní komisí AS ČVUT  byly schváleny na zasedání senátu fakulty dne 
10.11.2006 a Vnitřní předpis byl podle nich upraven. 

Doc. Demel, zastupující předseda legislativní komise doporučuje schválit. 

 

Hlasování:31 – 0 - 1 
Usnesení:AS ČVUT schválil Předpis pro provádění studijních programů na ČVUT FEL bez 
připomínek. 

 

10. Schválení Podmínek přijímacího řízení magisterského programu „Podnikání a 
komerční inženýrství v průmyslu“ pro školní rok 2007/2008 

Materiál byl vystaven na Inforeku. 

Ing. Břečka stručně seznámil AS s konkrétními podmínkami pro přijetí do magisterského 
programu“Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu“. 

Legislativní komise doporučuje schválit po zapracování formálních připomínek. 

 

Hlasování: 32 – 0 - 0 
Usnesení:AS ČVUT schválil Podmínky přijímacího řízení magisterského programu 
„Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu“ pro školní rok 2007/2008 po zapracování 
formálních připomínek legislativní komise. 

Pan Vrba vznesl dotaz na stav připravenosti vzniku nové fakulty komerčního inženýrství. 

Rektor seznámil AS, že práce na případném zřízení nové fakulty pokračují. 

 

11. Projednání Organizačního řádu ÚTVS ČVUT  
Prorektorka Kohoutková seznámila AS s tím, že se podařilo založit nový ústav (ÚTVS), jehož 
Organizační řád byl předložen legislativní komisi k připomínkám. 
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Doc. Demel za legislativní komisi konstatoval, že předpis obsahuje části, které nejsou 
dopracovány (např. rozčlenění oddělení, poradní orgány, členění ústavu), a že bez 
dopracování by neměl být projednán. 

Rektor apeluje na projednání. 

V.Vrba upozorňuje, že je AS ČVUT tlačen do situace, že je třeba něco projednat, i když 
předložený materiál vykazuje nedostatky. Ty by se neměly dolaďovat na zasedání AS. 
Předseda AS ČVUT požádal členy senátu o shovívavost. 

Pror. Kohoutková během zasedání AS provedla zapracování připomínek legislativní komise. 

 

Hlasování: 29 – 0 - 1 
Usnesení: AS ČVUT projednal Organizační řád ČVUT ÚTVS po zapracování předložených 
změn a nemá další připomínky. 

 

12. Projednání Organizačního řádu ČVUT FD 
Materiál byl vystaven na Inforeku a byl projednán legislativní komisí. 

Legislativní komise doplnila pouze závěrečné ustanovení (o zrušení účinnosti původního 
OŘ). 

 

Hlasování: 31 – 0 - 2 
Usnesení: AS ČVUT projednal Organizační řád ČVUT FD po zapracování připomínky 
legislativní komise. 

 

13. Připomínky ke Generelu ČVUT v Praze  

 
Prorektor Pavlík připomněl, že od září probíhá prezentace aktualizovaného Generelu, který 
vychází z Generelu, který byl zpracován v termínu 12/2005 a rozvíjí především část, která se 
týká dalších investičních možností. Důvodem je skutečnost, že je třeba naplánovat jak 
krátkodobé investice pro rok 2007, tak také investice  pro roky 2008 – 2013 a Generel musí 
založit také rozvojové tendence do roku 2020. Generel proběhl několika koly  projednávání 
(vedení, prezentace před AS fakult i AS ČVUT, veřejná diskuse).V tomto okamžiku dochází 
k zapracování jednotlivých připomínek. 

Prorektor Pavlík upozornil na tři problematické body, na které je třeba soustředit pozornost. 
Zaprvé se jedná se o problematiku ubytování (zejména fyzický stav na kolejích Strahov), 
dalším bodem je, že od některých fakult není známa jejich priorita rozvoje. Třetím bodem je 
vytvoření objektu, který by vznikl rekonstrukcí Technické menzy a její dostavbou pro fakultu 
dopravní. 

Proběhla diskuse (prof. Hlaváč – upozornil na důležitost areálu Strahov a  ústředních 
laboratoří, prof. Lábus – upozornil na reálný počet studentů a otázku bytové politiky ČVUT, 
Ing. Drápal, pror. Kuba, Ing. Granja – je třeba též klást důraz na potřebu týmů výzkumných a 
vědeckých, prof. Lábus – souhlasí se smělostí Generelu, Ing. Kubant).  
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14. Prezentace studie rozvoje Vítězného náměstí – Dejvice center 
Prorektor Pavlík seznámil AS se studií Dejvice center. 

Jedná se o rozsáhlou investiční akci, která je  dlouhodobě připravována a má dopad na celou 
investiční politiku ČVUT, jelikož v rámci komplexní výstavby bude vybudován soukromým 
investorem komplex vysokých škol. Vzniknou dvě budovy, které budou využívány pro 
ČVUT a VŠCHT. V poslední době došlo ke zpomalení prací na tomto projektu. Po nástupu 
nového vedení jsme byli vyzváni investorem, abychom se zapojili do spolupráce. Spolupráce 
probíhá jak na úrovni právní (narovnání vztahů mezi ČVUT a VŠCHT (všechny žaloby jsou v 
současné době buď staženy nebo zrušeny) tak technické (za ČVUT arch. Eisler,  pror. Pavlík). 

 Proběhla prezentace studie Dejvice center. 

Jedná se o jeden z nejzajímavějších prostorů v Praze. Kancelář zpracovala řadu studií. 
Prezentovaná studie vznikla v období květen až září 2006. Uplatňuje se nový přístup (otevření 
a zpřístupnění veřejnosti). Kompozice pěti budov, z nichž jedna patří ČVUT a jedna VŠCHT.  

Členové AS budou obesláni prezentovanými materiály. 

Proběhla diskuse (prof. Hlaváč, prof. Lábus, pror. Pavlík, Ing. Zápotocký, rektor, doc. 
Sodomka). 

 

15. Různé 
 

a) Termíny zasedání AS ČVUT v roce 2007 
 Předsednictvo AS navrhuje tyto termíny zasedání AS ČVUT v roce 2007 :

       31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 30.5., 27.6. 
18.1.2007 v 10.00 hodin se koná slavnostní zasedání AS ČVUT a VR ČVUT ve 
Španělském sále na Pražském Hradě. 

 

b) Doplnění redakční rady časopisu Pražská Technika 

 Prorektor Dr. Kuba požádal AS o doplnění jednoho člena z řad zaměstnanců do 
 redakční rady časopisu Pražská Technika. Kandidátem je Ing. Granja. Ing. Granja 
 souhlasí. 

 Proběhlo hlasování o tom, zda je možné hlasovat veřejným hlasováním. 

 Hlasování: 30 – 0 – 4 

 Předseda AS navrhl veřejné hlasování o návrhu, aby Ing. Granja byl zástupcem AS 
ČVUT v redakční radě časopisu Pražská Technika. 

 Hlasování: 30 – 1 – 3 
AS ČVUT zvolil zástupcem AS v redakční radě časopisu Pražská Technika Ing. 
Carlose Granju, PhD. 

 

c) Zásady ediční činnosti ČVUT 
Prorektorka doc. Kohoutková seznámila AS s tím, že  nové Zásady ediční činnosti 
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vznikaly poměrně složitě po dlouhých diskusích. Nově vznikla edice učebnic. 

Nové Zásady byly dány legislativní komisi k připomínkám. Doc. Demel jako 
zástupce legislativní komise konstatoval, že komise si všimla zejména publikování 
v elektronické podobě, kde chybí jasné vyjádření k situaci, kdy se  má materiál 
publikovat pouze v elektronické podobě. 

 

d) Informace o průběhu Oslav 300 let ČVUT 
Prorektor Vejražka informoval AS o průběhu Oslav 300 let ČVUT v týdnu od 
16.1. do 19.1.2007. 

e) Stanovisko k zásadám rozpočtu na rok 2007 
Předseda AS informoval AS o tom, že zásady rozpočtu 2007 byly vystaveny na 
Inforeku. Prof. Fiala konstatoval, že hospodářská komise má k vystavenému 
materiálu mnoho výhrad a považuje jej pro projednávání v AS za nepřijatelný a 
nedostatečný. 

Rektor považuje termínový požadavek AS, stanovený na listopadovém zasedání,  
za nereálný. Materiál bude dopracován ve spolupráci s hospodářskou komisí a 
novým kvestorem. 

Prof. Haasz navrhuje, aby do metodiky byl zapracován odstavec, který řeší nutnost 
kladného hospodářského výsledku celého ČVUT z důvodu možnosti tvorby fondů. 

       

29. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat 31.1.2007 ve 13.30 hod ve velké zasedací  
místnosti R ČVUT. 

      Předseda AS ČVUT poděkoval senátorkám a senátorům za účast na zasedání. 

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


