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Zápis 

z 29. řádného zasedání AS ČVUT 
konaného dne 31. ledna 2007 

ve velké zasedací místnosti R ČVUT 
  

1. Schválení programu 29. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 

2. Kontrola zápisu z  28. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)  

3. Volba předsedy a místopředsedů AS ČVUT (3/4 senátorů) 

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

5. Schválení Změn Statutu ČVUT FA - OŘ (3/4 senátorů) 

6. Schválení Změn Statutu ČVUT FBMI - OŘ  (3/4 senátorů) 

7. Schválení Statutu ČVUT FJFI (3/4 senátorů) 

8. Schválení JŘ VR ČVUT FJFI (3/4 senátorů) 

9. Schválení Metodiky rozpisu příspěvku a NIV dotací pro rok 2007 (3/4 senátorů) 

10. Změna Statutu ČVUT (3/4 senátorů) 

11. Schválení Statutu Felberovy medaile a Medaile ČVUT (2/3 senátorů) 

12. Projednání odprodeje nemovitostí (2/3 senátorů) 

13. Projednání příkazu rektora 2/2007 „Poplatky spojené se studiem“ (2/3 senátorů)  

14. Různé  

a) Informace o „Dohodě o narovnání rámcové smlouvy“ 

b) Informace o přípravě Technologického parku 

c) Příprava zprávy o činnosti AS ČVUT 

d) Zveřejňování prací na ČVUT 

e) Stručná informace o stavu ÚTVS 

f) Oslavy 300 let ČVUT 

g) Příprava finančního řízení a metodik 

 

 
 

 
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), 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, 
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CSc. (F4), David Beke (F5), Krob Petr (F1), doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc.(F6), Ing. Jan 
Zárybnický (F2), prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (F1), Ing. Jan Kašpar (F7) ), Zuzana Tůmová 
(F5), David Kosina (F7), Milan Koláčný (F1), Ing. Tomáš Novotný (KÚ),  doc. Ing. Jan 
Bílek, CSc. (F3), doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek (F6),  Ing. Sopko Vít (F2). 
 
Omluveni z jednání : Ing. Carlos Granja, PhD. (ÚTEF), doc. Ing. Jaromír Sodomka, CSc. 
(F6),  Ing. Radek Dobiáš (F2), Jiří Král (F4), Ing. Miroslav Vokáč (KÚ). 
 
Neomluveni z jednání: 
 
Hosté: Ing. Zdeněk Zmrzlík (SÚZ), prorektorka doc. Kohoutková, rektor prof. Havlíček, 
prorektor doc. Pavlík,  ředitel Dr.  Press (TIC), kvestor Ing. Pětioký, prorektor prof. Bíla  
 
 

1.  Schválení programu 29. zasedání AS ČVUT  
Předseda AS přečetl program 29. zasedání AS ČVUT. 
 
Hlasování : 26 – 0 - 2 
Usnesení : AS ČVUT  schvaluje program 29. zasedání AS ČVUT.  

 

2.  Kontrola zápisu z 28. zasedání AS ČVUT 

Předseda AS obdržel několik připomínek  formálního charakteru, které do zápisu zapracoval. 

Hlasování: 26 – 0 - 2 
Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 28. zasedání AS ČVUT po zapracování připomínek. 

. 

3. Volba předsedy a místopředsedů AS ČVUT 

Proběhlo hlasování o složení volební komise. Navržené složení volební komise : p. Vrba, doc. 
Hanus, doc. Bílek – předseda volební komise. 

Hlasování: 33 – 0 - 1 

Byla zvolena volební komise ve složení: p. Vrba, doc. Hanus, doc. Bílek – předseda volební 
komise. 

Doc. Bílek vyzval členy AS, aby navrhli kandidáty. 

Na pozici předsedy AS byl navržen doc. Konvalinka, na pozici místopředsedy za 
zaměstnaneckou část byla navržena Mgr. Vymětalová, na pozici místopředsedy za 
studentskou část byl navržen Ing. Zárybnický. 

Proběhla tajná volba. 

Hlasování: 34 – 0 - 0 
Usnesení: AS ČVUT v tajné volbě zvolil předsedou doc. Ing. Petra Konvalinku, CSc. 

Hlasování: 33 – 1 – 0 
Usnesení: AS ČVUT v tajné volbě zvolil místopředsedou za zaměstnaneckou část Mgr. 
Veroniku Vymětalovou. 
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Hlasování: 31 – 1 – 1 – 1 neplatný 
Usnesení: AS ČVUT v tajné volbě zvolil místopředsedou za studentskou část Ing. Jana 
Zárybnického. 
 

4.  Schválení Volebního a jednacího řádu AS FS 
Materiál byl vystaven na Inforeku a byl projednán legislativní komisí. 

Doc. Bílek konstatoval, že legislativní komise zjistila změny oproti původnímu znění 
Volebního a jednacího řádu AS FS. Změny spočívají  v rozdělení volebních obvodů na 
studentský a obvod akademických pracovníků. Další změnou je označení volebních lístků,  
kde platí pravidlo, podle kterého může být označeno nejvýše tolik jmen, kolik kandidátů 
kandiduje do příslušné části. 

Legislativní komise má k Volebnímu a jednacímu řádu AS FS několik zásadních připomínek 
(neexistuje limit na počet hlasů, kdy kandidáti jsou již zvoleni, v předpise by mělo být jasně 
řečeno kdo je student a kdo zaměstnanec). Legislativní komise žádá, aby AS ČVUT vrátil 
volební a jednací řád předkladateli k doplnění. Má ale připraven návrh kompromisní usnesení 

Proběhla diskuse. Děkan FS prof. Hrdlička žádá o schválení dle kompromisního návrhu 
legislativní komise, p.Vrba upozornil, že jsme opět v situaci, kdy jsme nuceni schválit 
dokument, o kterém víme, že má nedostatky, doc. Hanus podporuje schválení dokumentu, 
Ing. Sopko, prof. Hlaváč, doc. Jánešová, rektor vyjádřili rozdílný názor a podpořili tolerantní 
rozhodnutí AS ČVUT při schválení Volebního a jednacího řádu AS FEL. Prof. Valášek a doc. 
Konvalinka navrhují přijmout usnesení dle návrhu legislativní komise. Doc. Konvalinka 
považuje za  nutné komunikovat s jednotlivými AS a respektovat jejich názory, Ing. 
Zápotocký podporuje schválení, Ing. Zárybnický, doc. Demel také. 

 

Hlasování: 25 – 5 - 4 
Usnesení: AS ČVUT schválil Volební a jednací řád AS FS, který není v rozporu s vnitřními 
předpisy školy ani zákonem 111/1998 Sb. AS ČVUT žádá AS FS, až bude zvolen podle 
tohoto řádu, aby se Volebním a jednacím řádem AS FS znovu zabýval a přihlédl k 
připomínkám legislativní komise AS ČVUT. 

 

5. Schválení Změn Statutu ČVUT FA – OŘ 
Materiál byl vystaven na Inforeku. Podstatou  změn je zvýšení počtu ústavů na FA o Ústav 
prostorového plánování. 

Legislativní komise doporučuje schválit. 

Hlasování: 33 – 0 -1 

Usnesení: AS ČVUT schválil předloženou změnu Organizačního řádu FA. 

 

6. Schválení Změn Statutu ČVUT FBMI - OŘ 
Jedná se o Změnu Statutu i OŘ.  

Doc. Bílek informoval členy AS ČVUT, že Statut byl doplněn  v čl. 19 o další činnost 
proděkana. V OŘ ve čl. 4 došlo k přejmenování katedry. Jedinou připomínkou legislativní 
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komise je zkratka v čl.5 (1.LF), která není nikde definována. 

Hlasování: 32 – 0 - 2 
Usnesení: AS ČVUT schválil předložené změny Statutu FBMI a jeho přílohy č.1 
Organizačního řádu, po doplnění plného názvu zkratky 1.LF.  
 
 

7.  Schválení Statutu ČVUT FJFI  
Materiál byl vystaven na Inforeku. 

Legislativní komise doporučuje schválit. 

Hlasování :  34 – 0 - 0 
Usnesení : AS ČVUT schválil změny Statutu ČVUT FJFI v předloženém znění. 

. 

8.  Schválení JŘ VR ČVUT FJFI 
Materiál vystaven na Inforeku. 

Legislativní komise doporučuje schválit. 

 

Hlasování : 34 – 0 - 0 
Usnesení : AS ČVUT schválil Jednací řád VR ČVUT FJFI v předloženém znění.  

 

9. Schválení Metodiky rozpisu příspěvku a NIV dotací pro rok 2007 
Kvestor konstatoval, že k metodice rozpisu příspěvku a NIV dotací pro rok 2007  proběhla 
diskuse v hospodářské komisi.Veškeré připomínky hospodářské komise byly zapracovány.  

Došlo k posílení významu dokončení doktorských studií. Kvestor dále upozornil na snahu o 
zjednodušení Metodiky. Dalším bodem je vyvinutí tlaku na snížení ztráty Betlémské kaple. 
Byla vytvořena rezerva na přípravu vzniku Technologického parku a došlo ke změně 
využívání rezervy rektora. Metodika též reaguje na vznik Ústavu tělesné výchovy a sportu. 

Hospodářská komise doporučuje Metodiku schválit. 

Rektor informoval AS jak hodlá naložit s ušetřenými prostředky ve fondu rektora. Ušetřenými 
prostředky hodlá podporovat rozvoj detašovaných pracovišť, rozvoj unikátního pracoviště na 
Albertově, rozhodl se ve větší míře udělovat ceny rektora za mimořádné vědecké a výzkumné 
aktivity. 

 

Hlasování: 33 – 0 - 0 
Usnesení: AS ČVUT schválil Metodiku rozpisu příspěvku a NIV dotací pro rok 2007 bez 
připomínek. 
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10. Změna Statutu ČVUT 
Dochází k nahrazení výrazu „kolegium rektora“ pojmem „vedení ČVUT“. 

 

Hlasování: 32 – 0 - 1 
Usnesení:AS ČVUT schválil XXII. Změnu Statutu ČVUT, spočívající v úpravě čl. 37, odst. 2 
nahrazení výrazu „kolegium rektora“ pojmem „vedením ČVUT“. 

 

11. Schválení Statutu Felberovy medaile a Medaile ČVUT 
Statuty Felberovy medaile a Medaile ČVUT byly vystaveny na Inforeku. Změny Statutu obou 
medailí souvisí se změnou Statutu ČVUT. 

Doc. Bílek seznámil AS s tím jak tyto Statuty projednala legislativní komise. Legislativní 
komise měla k dispozici jak nové, tak i původní znění Statutu medailí. Jednou ze změn je, že 
návrhy na udělení těchto medailí se podávají pouze na odbor vědy a výzkumu na rektorátě 
ČVUT.  Dále došlo ke změně dikce u Medaile ČVUT tak, aby bylo nesporné, že je možné ji 
též udělovat významným osobnostem (osobnosti, které se přímo nezasloužily o  ČVUT).  

 

Hlasování: 29 – 0 - 0 
Usnesení:AS ČVUT schválil Statut Felberovy medaile bez připomínek. 

 

Hlasování: 29 – 0 - 0 
Usnesení: AS ČVUT schválil Statut Medaile ČVUT bez připomínek. 

 

12. Projednání odprodeje nemovitostí  

Ing. Zmrzlík seznámil AS s předloženým materiálem.Jedná se o odprodej nemovitostí Chata 
Slunečná v Příchovicích, Hotel Prenet na Šumavě a Hotel Modrá Hvězda v Jizerských horách. 
Všechny tyto nemovitosti jsou  v současné době ztrátové. Při současném finančním 
zabezpečení není možné tyto objekty úspěšně provozovat. Členové AS mají k dispozici 
materiály, které obsahují ekonomické výsledky, odborné posudky a zbytkové ceny těchto 
objektů. Rektor rozhodl o odprodeji formou veřejné dražby. 

Rektor seznámil AS konkrétněji s objekty a podpořil jejich odprodej, po schválení správní 
radou, formou veřejné dražby. Získané prostředky by byly použity na podporu některých 
investičních aktivit v rámci Generelu a na podporu rozpočtu SÚZu za účelem zlepšení stavu 
ubytování na kolejích. 

Proběhla diskuse P. Krob zpochybnil dostatečnou prezentaci těchto objektů v médiích, Ing. 
Zmrzlík oponoval  a podporuje prodej, Ing. Zápotocký také podporuje prodej). 

Legislativní komise (doc. Bílek) souhlasí s navrženým usnesením, ale domnívá se, že je třeba 
se domluvit co se stane s vydraženými penězi. Legislativní komise navrhuje, aby část výnosů 
z dražby byla použita SÚZem a část, aby byla použita školou. Legislativní komise žádá, aby 
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rozdělení vydražené částky bylo předloženo před jejím použitím k projednání AS ČVUT. 
Legislativní komise se domnívá, že AS ČVUT nepřísluší vybrat společnost pro realizaci 
dražby. 

Proběhla diskuse. Kvestor Ing. Pětioký se domnívá, že jsme schopni dražební společnost 
vybrat sami, Ing. Zmrzlík, Ing. Zápotocký  souhlasí s kvestorem, Bc. Lejsková podporuje 
prodej. 

 

Hlasování: 30 – 0 - 4 
Usnesení:AS ČVUT projednal v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) z č. 111/1998 Sb. Návrh na 
odprodej objektů Školící středisko Slunečná (Příchovice), Hotel Prenet (k.ú. Hojsova Stráž) a 
Hotel Modrá Hvězda (Rokytnice nad Jizerou) formou veřejné dražby za nejvyšší vydraženou 
cenu. AS ČVUT nepovažuje za možné vybírat společnost pro realizaci dražby. 

 

13. Projednání Příkazu rektora č. 2/2007 „Poplatky spojené se studiem“ 
Prorektorka Kohoutková předložila AS Příkaz rektora č. 2/2007. Nejedná se o nový příkaz, 
ale o změnu. Změna spočívá ve výši sumy, kterou mají studenti platit. Příkaz ošetřuje 
poplatky spojené se studiem studentů, kteří jsou vyučováni v cizím jazyce. Vysokoškolský 
zákon ukládá v případě, že se vyučuje  v cizím jazyce, vybírat tento poplatek, neudává výši 
poplatku, ale odkazuje nás na Statut. Statut tuto výši stanovuje jako svoje maximum, což je 
padesáti násobek tzv. základu. 

Letos byl tento poplatek 150 tis Kč/semestr. Po dohodě s fakultami se stanovuje na 86 tis 
Kč/semestr, 172 tis Kč/2 semestry. Tato změna byla vyvolána tím, že se změnil postoj ke 
studentům vyučovaných v cizím jazyce v tom smyslu, že jsou nyní zaznamenáváni jako 
studenti, na které škola dostává příspěvek. 

Příkaz byl projednán v ekonomické i hospodářské komisi. Připomínky byly zapracovány. 

 

Hlasování: 33 – 0 - 0 
Usnesení: AS ČVUT projednal příkaz rektora č. 2/2007 a doporučuje doplnit v citaci zákona 
111/98 Sb. odst. 5. 

 

 

14. Různé 
 

a) Informace o „Dohodě o narovnání rámcové smlouvy“ 
Rektor informoval AS stručně o situaci kolem Rámcové smlouvy. 

Došlo k široké diskusi ohledně některých nákladových položek a jejich úhrady investorem 
Dejvice-center. Tato otázka ještě není vyřešena. Předpokládaný termín pro projednání na AS 
ČVUT je koncem února. 

Prorektor doc. Pavlík nastínil možné varianty. 

Proběhla diskuse. Prof. Hlaváč ocenil práci jednotlivých členů komise pro rozvoj a vědu, 
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zejména prof. Lábuse. 

 

b) Informace o přípravě Technologického parku 
Ředitel TIC RNDr. Press představil AS  Technologický park jako území v blízkosti 
výzkumného pracoviště, zpravidla univerzity, kde jsou „zaparkovány firmy“, které zde 
vyrábějí a podnikají. Výzkumná pracoviště mohou, ale nemusí být součástí Technologického 
parku. Velikost parku je různá (1 budova i 150 ha). RNDr. Press dále představil Koncepci 
Technologického klastru ČVUT. 

Proběhla diskuse (Bc. Lejsková, prof. Fiala, prof. Hlaváč). 

 

c) Příprava zprávy o činnosti AS ČVUT 
Předseda AS požádal předsedy jednotlivých komisí o zaslání krátkých zpráv do 15.2.2007. 

 

d)  Zveřejňování prací na ČVUT 

Doc. Bílek informoval AS, že požádal prorektorku Kohoutkovou o zavedení pravidel pro 
zveřejňování diplomových a disertačních prací na ČVUT. 

Prorektorka Kohoutková přislíbila, že bude problém konzultovat na ministerstvu školství. 

 

e) Stručná informace o stavu ÚTVS 
Na žádost prof. Hlaváče informoval rektor  o současném stavu věci nově vzniklého ÚTVS. 

Předseda AS požádá ředitele ÚTVS o jeho účast na některém z příštích zasedání AS ČVUT. 

 

f) Oslavy 300 let ČVUT 
Doc. Jánešová vyzvala AS, aby poděkoval všem, kdo se podíleli na dosavadním průběhu 
Oslav 300 let ČVUT. 

 

g)  Příprava finančního řízení a metodik 
Ing. Zápotocký požádal, aby příprava finančního řízení a metodik  probíhala co nejdříve.  

   

Předseda poděkoval senátorům za účast na zasedání. 
 
30. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat dne 28.2.2007 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  


