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Zápis 

z 30. řádného zasedání AS ČVUT 
konaného dne 28. února 2007 

ve velké zasedací místnosti R ČVUT 
  
 
1. Schválení programu 30. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 

2. Kontrola zápisu z  29. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)  

3. Schválení Změny Vnitřního mzdového předpisu – tarifní tabulky (3/4 senátorů) 

4. Projednání směny pozemků mezi ČVUT a MČ Praha 6 (2/3 senátorů) 

5. Projednání souhlasu se záměrem přijmout pozemek v Telči (2/3 senátorů) 

6. Zpráva o činnosti AS ČVUT   

7. Různé  

a) Informace o stavu jednání o „Dohodě o narovnání Rámcové smlouvy“ 

b) Informace o přípravě Technologického parku na Kladně 

c) Informace o výstavbě Národní technické knihovny 

d) Informace o přípravě voleb na FEL 
 

 
Přítomni : doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (F1), Ing. Jiří Zápotocký (F2), prof. Ing. Michael 
Valášek, DrSc. (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), 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), prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (F3), doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (MÚVS),  Ing. 
Jaroslava Babánková (F5), doc. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc. (F4), Petr Krob (F6), doc. 
PhDr. Mária Jánešová, CSc. (F6), Ing. Jan Zárybnický (F2), prof. Ing. Karel Kabele, CSc. 
(F1), Ing. Jan Kašpar (F7), Milan Koláčný (F1), Ing. Tomáš Novotný (KÚ),  doc. Ing. Jan 
Bílek, CSc. (F3), doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek (F6), Ing. Carlos Granja, PhD. (ÚTEF),  doc. 
Ing. Jaromír Sodomka, CSc. (F6), Jiří Král (F4), Mgr. Jana Vecková  (F1), Ing. Miroslav, 
Vokáč (KÚ)  
 
Omluveni z jednání : Ing. Radek Dobiáš (F3) - abdikoval, Bc. Michaela Lejsková (F7), doc. 
Dr. Ing. Ivan Richter (F4), Michal Mildorf (F3), David Beke (F5), Bc. David Kosina (F7), 
Ing. Vít Sopko (F2), Zuzana Tůmová (F5) - abdikovala 
 
Hosté: rektor prof. Havlíček, prorektor doc. Pavlík,  ředitel RNDr. Press (TIC), kvestor Ing. 
Pětioký, prorektor Dr. Kuba, Ing. Vlasák (SÚZ) 
 

1.  Schválení programu 30. zasedání AS ČVUT  
Předseda AS přečetl program 30. zasedání AS ČVUT. 

Hlasování : 31 – 0 - 0 
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Usnesení : AS ČVUT  schváluje program 30. zasedání AS ČVUT.  

 

2.  Kontrola zápisu z 29. zasedání AS ČVUT 
Předseda AS obdržel několik připomínek  formálního charakteru, které do zápisu zapracoval. 

Hlasování: 28 – 0 - 3 
Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 29. zasedání AS ČVUT po zapracování připomínek. 

. 

3. Schválení Změny Vnitřního mzdového předpisu – tarifní tabulky 
Předseda AS vyzval kvestora, aby AS stručně seznámil se Změnami Vnitřního mzdového 
předpisu. 

Kvestor  uvedl, že Změnou tarifní tabulky je realizována jedna ze součástí  volební kampaně 
rektora, kterou je snaha o větší podporu mladých pracovníků. Tabulka vychází z toho, že 
celkově do tarifních mezd je promítnuta pouze inflace a tabulka tarifních mezd je upravena 
tím způsobem, že došlo ke zrušení prvního (pracovníci s nejnižší praxí) a posledního stupně 
(pracovníci s nejvyšší praxí). Tabulka byla projednána s odborovou organizací. 

Předseda HK profesor Fiala uvedl, že HK stanovisko nevydala, jelikož jí tabulka nebyla 
předložena a HK se tak nesešla k jejímu projednávání. 

Proběhla diskuse. 

Doc. Demel – legislativní připomínka, Ing. Šimůnek – považuje tabulku za diskriminační, 
prof. Valášek – je principielně proti neustálému zvyšování tarifních mezd (upozornil na velký 
problém např. u výzkumných záměrů), Ing. Zápotocký – některá pracoviště se mohou dostat 
do problémů s financováním. 

Hlasování: 14 – 3 - 13 
Usnesení: AS ČVUT neschválil Změnu Vnitřního mzdového předpisu – tarifní tabulky. 

Kvestor vyzval  senátory, aby konkrétně  formulovali své námitky proti Změnám Vnitřního 
mzdového předpisu. 

Prof. Haasz upozornil, že HK neměla dokument k projednávání paralelně s děkany. Současně 
vytknul vedení ČVUT, že neoslovila zástupce HK AS, aby se účastnili jednání o kolektivní 
smlouvě. 

Kvestor oponoval, že materiál byl včas vystaven na InfoReku. 

Kvestor vyzval předsedu AS, aby oslovil všechny členy AS, aby podali návrhy na Změny 
Vnitřního mzdového předpisu. 
 

4.  Projednání směny pozemků mezi ČVUT a MČ Praha 6 
Předseda AS seznámil AS stručně s navrženým rozdělením pozemku parc. č. 2486/5 v k.ú. 
Břevnov. 

Hlasování:  30 – 0 - 1 
Usnesení: AS  ČVUT souhlasně projednal rozdělení pozemku parc.č. 2486/5 v k.ú. Břevnov 
za těchto podmínek: 
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• bude uzavřena smlouva o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 4285/3 ( o výměře 
218 m), 4285/4 (10 m) a 4285/5 (214 m) v k.ú. Dejvice do vlastnictví ČVUT v Praze 
(pozemky, na kterých je část halových laboratoří) 

• bude uzavřena smlouva o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 680/2 ( o výměře 33 
m), 681/28 (17 m), 681/29 (49m), 681/43 (4m),681/44 (31 m), 681/46 (551 m), 681/47 
(56 m), 681/55 (381 m) v k.ú. Dejvice o celkové výměře 1122m do vlastnictví ČVUT 
v Praze (pozemky mezi budovou FSv – D a Studentským domem 

• bude uzavřena smlouva o bezúplatném převodu práva hospodaření s pozemkem 
parc.č. 2486/2 v k.ú. Břevnov (výměra 69 m) a budovy na tomto pozemku z ČVUT 
v Praze (podíl 33/84) na MČ Praha 6. 

 

5. Projednání souhlasu se záměrem přijmout pozemek v Telči 
Záměr byl vystaven na InfoReku. Pozemek by ČVUT chtělo využít na stavbu ubytovacího 
zařízení pro pedagogické aktivity v Telči. 

Hlasování: 30 – 0 - 0 

Usnesení: AS ČVUT souhlasí se záměrem požádat o bezúplatný převod pozemku parc. č. 
7305/1 k.ú. Telč z Kraje Vysočina na RČVUT v Praze. 
 

6.  Zpráva o činnosti AS ČVUT  
Předseda AS konstatoval, že Zpráva o činnosti AS ČVUT ještě není ve stavu, kdy by bylo 
možné o ní hlasovat (poslední dílčí části zprávy obdržel těsně před zasedáním) a navrhuje 
odložit hlasování na příští zasedání AS. Zpráva bude včas vystavena na InfoReku. 

 

7. Různé 

a) Informace o stavu jednání o Dohodě o narovnání Rámcové smlouvy 

Rektor prof. Havlíček informoval AS o tom, že v technické i v právní skupině je dohodnuto 
téměř vše kromě problému DPH (jedná se o částku cca 160 mil Kč). V této oblasti byly 
předloženy dva návrhy, jak platbu této částky vyřešit. Jedním z nich je po dobu pěti let být 
v pronájmu. Druhým pak založit dceřinou společnost, na kterou by byl majetek převeden a 
poté ho převést na ČVUT. Žádnou z těchto variant není rektor ochoten přijmout.  

Po dalších jednáních se zdá, že by byl investor v krajním případě ochoten část DPH (méně 
než polovinu) uhradit sám. Jednání budou nadále pokračovat. 

Prorektor doc. Pavlík informoval AS o tom, že zahájil jednání s ministerstvem školství o 
navýšení prostředků na rekonstrukci Technické Menzy.  

 

b) Informace o přípravě Technologického parku na Kladně 

Předseda AS vyzval prorektora Dr. Kubu, aby podal členům AS informaci o přípravě 
Technologického parku na Kladně. 

Prorektor Kuba konstatoval, že Technologický park  by měl být zaměřen zejména na 
technologie pro biologii a medicínu. 
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Podmínkou pro financování ze Strukturálních fondů je lokalita mimo Prahu. Jednou 
z uvažovaných variant je lokalita na Kladně. Záměr vybudovat  Technologický park je 
podporován řadou institucí jako jsou VŠCHT, ČZU, město Kladno, některé ústavy AV ČR, 
průmysloví partneři (např. partnerský technologický park  Molde v Norsku) a další. 

Celý tento park by byl financován z EU (strukturální fondy, projekt nad 50 mil. EUR). 

Vkladem vysokých škol a AV ČR by mělo být know-how, know-what, studenti a mladí 
pracovníci, značka ČVUT, kontakty do průmyslové sféry. 

Město Kladno dlouhodobě podporuje rozvoj  ČVUT na  Kladně a má velký zájem na dalším 
rozvoji ČVUT v dané lokalitě. Město Kladno nabízí asanované pozemky, průmyslovou zónu 
v blízkém okolí, vyřešení dopravy, pomoc s přípravou projektu, zkušenosti s čerpáním 
evropských fondů, nezávislý zdroj elektrické energie, finanční podíl. 

Prorektor Dr. Kuba dále seznámil AS podrobněji se dvěma pozemky, které se jeví jako velmi 
vhodné pro vybudování Technologického parku. Za vhodný pozemek byl považován 
pozemek s dobrou dopravní dostupností, dostatečnou rozlohou (cca 100ha), asanací, blízkostí 
průmyslové zóny,  možností bydlení v okolí, vyřešenými vlastnickými vztahy a jasným 
územním plánem. 

Počátek výstavby je plánován na rok 2008. 

Předpokládané celkové náklady se pohybují mezi 1,5 mld. až 2 mld. Kč (investice do nových 
budov ve výši 600 mil Kč, přístrojové vybavení pracovišť 950 mil Kč). 

Proběhla diskuse (RNDr. Press, prof. Fiala, rektor prof. Havlíček, prof. Hlaváč, V. Vrba). 

  

c) Informace o výstavbě Národní technické knihovny 
Ředitel Státní technické knihovny (STK) Ing. Svoboda prezentoval  projekt výstavby Národní 
technické knihovny. AS byl  seznámen  s historií projektu knihovny, její ideou a současnou 
situací v její výstavbě.  

Zahájení provozu je plánováno na akademický rok 2009/2010.  

Cílem projektu bylo vybudovat jedinou, společnou, moderní, ústřední knihovnu pro ČVUT i 
VŠCHT, pro servis výzkumu a vývoje i pro veřejnost. 

Knihovna by měla být prostupná, flexibilní, příjemná a vlídná. Z technického hlediska by 
měla být energeticky nepříliš náročná, s množstvím relaxačních míst, studovnami, týmovými 
studovnami. Plánovaná je též noční studovna, výstavní sál, konferenční místnosti, kavárna, 
pobočka městské knihovny. 

Vklad ČVUT by neměl být vyšší než částka, kterou je nutné vydat k provozu knihoven ČVUT 
v současnosti.  

Ředitel STK Ing. Svoboda navrhl založit sdružení podle občanského zákoníku, proto aby byla 
vytvořena jasná organizační struktura.  

Proběhla diskuse (prof. Fiala, doc. Hanus, PhDr. Ramajzlová, prof. Hlaváč, rektor prof. 
Havlíček, Ing. Kalika). 

 

d)  Informace o přípravě voleb na FEL 

O přípravě voleb do FEL informoval AS doc. Demel. Proběhlo období navrhování kandidátů. 
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 e)   Různé 
Profesor Hlaváč informoval AS o termínu schůzky komise pro rozvoj a vědu – 14.3. ve 13.00 
hodin ve velké zasedací místnosti RČVUT. 

Dále prof. Hlaváč informoval o plánu katedry počítačů odejít  z FEL a vytvořit novou fakultu. 
Rektor prof. Havlíček informoval AS ČVUT, že byl seznámen se  záměrem vytvořit novou 
fakultu, a že pokud dostane návrh kvalitních nových studijních programů, vzniku nové fakulty 
nebude bránit. 

 

Předseda poděkoval senátorům za účast na zasedání. 
 
31. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat dne 28.3.2007 ve 13.30 hod 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  


