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Zápis 
z 31. řádného zasedání AS ČVUT 

konaného dne 28. března 2007 
ve velké zasedací místnosti R ČVUT 

  
 

1. Schválení programu 31. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 

2. Kontrola zápisu z  30. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)  

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

4. Schválení návrhu rozpisu příspěvku a dotací ČVUT na rok 2007 (3/4 senátorů) 

5. Schválení Statutu ČVUT FD (3/4 senátorů) 

6. Schválení Organizačního řádu ČVUT FD ( ¾ senátorů) 

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

8. Schválení Zprávy o činnosti AS ČVUT (2/3 senátorů) 

9. Projednání Příkazu rektora 3/07 Poplatky spojené se studiem (2/3 senátorů) 

10. Projednání Scénáře ubytování pro akademický rok 2007/2008 (2/3 senátorů) 

11. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FA (2/3 
senátorů) 

12. Volba hlavní volební komise pro doplňovací volby na FA (2/3 senátorů)   

13. Různé  

a) Informace o výsledcích voleb na FEL  

b) Informace o přípravě Technologického parku  

c) Informace o výstavbě na Vítězném náměstí 

 

 
 

 
Přítomni : doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (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), Ing. Ivo Šimůnek, CSc. (KÚ), prof. Ing.Pavel Fiala, CSc.(F4), doc. RNDr. 
Jiří Demel, CSc. (F1), doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. (F2 ), doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., 
Ph.D. (F7), doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (MÚVS),  Ing. Babánková Jaroslava (F5), doc. Ing. 
Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), Krob Petr (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. Dr. Ing. Miroslav Svítek (F6), Ing. Carlos Granja, 
PhD. (ÚTEF),  doc. Ing. Jaromír Sodomka, CSc. (F6), Jiří Král (F4), Mgr.Vecková Jana, (F1), 
Ing. Vokáč Miroslav (KÚ), doc. Dr. Ing. Ivan Richter (F4),  David Beke (F5), Ing. Sopko Vít 
(F2), Bc. David Kosina (F7), Bc. Michaela Lejsková (F7), Kašpar Jaromír (F3), RNDr. 
Zuzana Kúkelová (F3 ) 
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Omluveni z jednání :   prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (F3), doc. Ing. Jan Bílek, CSc. (F3), 
 
Neomluveni z jednání: 
 
Hosté:  prorektor doc. Pavlík,  ředitel TIC RNDr. Press, kvestor Ing. Pětioký, prorektor Dr. 
Kuba, ředitel SÚZ Ing. Zmrzlík, prorektor prof. Musílek, děkan prof. Bittnar, prorektor prof. 
Vejražka, prorektorka doc. Kohoutková, děkanka prof. Vrbová, děkan doc. Čech, prorektor 
prof. Bíla 
 
Úvodem předseda AS ČVUT představil nové členy AS ČVUT pana Jaromíra Kašpara a 
RNDr. Zuzanu Kúkelovou a poděkoval za práci  Zuzaně Tůmové, Michalu Mildorfovi a Ing. 
Radku Dobiášovi, kteří abdikovali. 
 
 
 

1.  Schválení programu 31. zasedání AS ČVUT  

 

Předseda AS přečetl program 31. zasedání AS ČVUT. 

Hlasování : 31 – 0 - 1 

Usnesení : AS ČVUT  schválil program 31. zasedání AS ČVUT.  

 

2.  Kontrola zápisu z 30. zasedání AS ČVUT 

 

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

Hlasování: 30 – 0 - 2 

Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 30. zasedání AS ČVUT bez připomínek. 

. 

3. Schválení Změny Vnitřního mzdového předpisu – tarifní tabulky 

 

Kvestor ČVUT konstatoval, že materiál byl vystaven na Inforeku a opakovaně projednán HK. 

Předseda HK prof. Fiala upozornil AS, že se jedná o stejnou tabulku, která již byla 
projednávána. HK doporučuje AS tabulku schválit. 

Předseda HK znovu žádá, aby při projednávání s odbory byl přítomen člen HK. 

Proběhla diskuse (prof. Valášek – je zásadně proti návrhu navýšení tarifů, problém je u VZ, 
prof. Fiala – navýšení tarifu je nutné, Ing. Zápotocký – tarifní tabulka je nesystémová, doc. 
Jánešová – souhlasí s ing. Zápotockým, je proti návrhu, prorektor Musílek – každá tabulka je 
kompromisem mezi odbory a zaměstnavatelem, je snaha posílit kategorie mladých 
akademických pracovníků, děkan Bittnar – děkani odsouhlasili mzdovou tabulku, ale 
upozornil, že tyto věci je třeba projednávat s předstihem). 

Hlasování: 25 – 4 – 6  

Usnesení: AS ČVUT schválil Změnu Vnitřního mzdového předpisu – tarifní tabulky bez 



 3

připomínek. 

 

Hlasování o doprovodném usnesení: 34 – 0 - 1 

Doprovodné usnesení : AS ČVUT důrazně a opakovaně žádá vedení ČVUT, aby přizvalo 
zástupce AS pro další vyjednávání o Kolektivní smlouvě na rok 2008. 
 

4.  Schválení návrhu rozpisu příspěvku a dotací ČVUT na rok 2007 

 

Kvestor stručně informoval AS o předloženém materiálu, který byl členům AS k dispozici a 
byl vyvěšen na Inforeku. Mimonormativní rozpis je navýšen oproti minulým létům (navýšení 
u VICu, částka pro ÚTVS, částka pro vznik Technologického parku). Materiál byl projednán 
HK, na vedení i grémiu. Připomínky byly zapracovány. Prostředky z doplňkové činnosti, 
které nebudou na Rektorátě využity budou poskytnuty  fakultám jako žádoucí vlastní zdroje 
pro získání grantů. 

Předseda HK konstatoval, že materiál byl projednán. Konstatoval, že opravdu došlo 
k navýšení a to u několika součástí najednou a navrhl, aby se materiál schvaloval po částech. 

HK doporučuje, aby rozpočet byl přijat s tím, že ÚTVS bude v budoucích letech financován 
normativně. Zároveň žádá, aby vedení ČVUT  do 10.4.2007 připravilo pravidla pro ostatní 
použití prostředků z doplňkové činnosti. 

Proběhla diskuse (doc. Chadzitaskos – velký nárůst mezd na RČVUT, kvestor – nárůst je 
pouze ve výši průměrného nárůstu tarifů a mimotarifní složka je navýšena pouze o inflaci, 
prof. Lábus – je proti návrhu, děkanka Vrbová, prof. Haasz, Ing. Zápotocký, prof. Valášek – 
problematika normativního financování ÚTVS, kvestor – metodika mimonormativního 
financování byla striktně dodržena, děkan Bittnar – problematika financování ÚTVS, finance 
z doplňkové činnosti je třeba použít na stavbu a ne jinak, řídící komise nemůže dát do 
rozpočtu peníze – nikdy nebylo projednáno s děkany, je pro minimalizaci mimonormativního 
financování, prorektor Musílek – poskytnuté prostředky z doplňkové činnosti nám přinesou 
další prostředky, děkan Bittnar – prostředky je třeba získávat zejména z průmyslu, prof. Haasz 
– HK požadovala po VICu  věrohodně doložit činnost, kterou bude poskytovat navíc oproti 
roku 2006, a kterou  fakulty požadují, doc. Jánešová, Ing. Zápotocký, kvestor, prof. Haasz – 
pokud neschválíme jako celek musíme znovu dát k přepracování, ředitel VIC Ing. Kalika – na 
požadavky HK se nedalo odpovědět, VIC byl v minulých letech z podstatné části financován 
z rozvojových projektů, grantů apod., prof. Lábus, Ing. Zápotocký, Ing. Kalika, pror. Bíla – je 
pro udržení chodu VICu, prof. Haasz, prof. Fiala). 

Hlasování: 6 – 22 - 7 

Usnesení: AS  ČVUT neschválil Návrh rozpisu příspěvků a dotací ČVUT na rok 2007.  

Kvestor žádá AS, aby navrhl způsob jak postupovat dál. Předseda AS navrhuje, aby v jednání 
vstoupil rektor s děkany fakult.  

 

5. Schválení Statutu ČVUT FD 

 

Předseda AS konstatoval, že Statut ČVUT FD byl vyvěšen na Inforeku. 
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Doc. Hanus za legislativní komisi  doporučuje předložený návrh schválit. 

Hlasování: 33 – 0 - 0 

Usnesení: AS ČVUT  schválil Statut ČVUT FD v navrhovaném znění. 
 
 

6.  Schválení Organizačního řádu ČVUT FD 

 

Doc. Hanus za legislativní komisi doporučuje OŘ ČVUT FD schválit.  

Hlasování: 33 – 0 - 1 

Usnesení: AS ČVUT schválil OŘ ČVUT FD v navrhovaném znění. 

 

7. Schválení VJŘ ČVUT FJFI 

 

Děkan FJFI doc. Čech informoval AS o navrhované změně VJŘ. Byla oddělena volba 
akademických pracovníků a studentů do zvláštních obvodů. Bylo odhlasováno 11 
akademických pracovníků a 7 studentů. V novém VJŘ  akademická obec hlasuje o 
kandidátech na děkana, ale je to pouze doporučující hlasování.  

Diskuse ( doc. Chadzitaskos, doc. Sodomka, V. Vrba – považuje VJŘ za velmi demokratický) 

Hlasování: 28 – 0 - 5 

Usnesení: AS ČVUT schválil VJŘ ČVUT FJFI v navrhovaném znění. 

 

8. Schválení Zprávy o činnosti AS ČVUT 

 

Předseda AS vystavil tuto Zprávu na Inforeku. Připomínka legislativní komise byla 
zapracována. 

Hlasování: 28 – 0 - 0 

Usnesení: AS ČVUT schválil Zprávu o činnosti AS ČVUT za rok 2006. 

 

9. Projednání Příkazu rektora 3/07 Poplatky spojené se studiem 

 

Prorektorka Kohoutková stručně  seznámila AS s příkazem rektora 3/07, týkajícího se 
poplatků spojených se studiem. 

Poplatky se týkají jednak přijímacího řízení, určují aktuální výši poplatků všeobecně. Ke 
změně dochází v odstavci č. 2, kde ministerstvo školství jako každý rok určuje výši tzv. 
základu, od kterého se odvozuje výše poplatků. 

Legislativní komise Příkaz projednala a doporučuje v bodě 3 v nadpisu provést formální 
úpravu pro lepší porozumění.  
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Prorektorka Kohoutková úpravu provedla. 

Hlasování: 31 – 0 - 0 

Usnesení: AS ČVUT projednal Příkaz rektora 3/07 Poplatky spojené se studiem bez 
připomínek. 

 

10. Projednání Scénáře ubytování pro akademický rok 2007/2008 

 

S návrhem Scénáře ubytování pro akademický rok 2007/2008 seznámil AS prorektor Kuba. 

Bylo zachováno zvýhodnění pro studenty podle prospěchu. Poprvé v historii byli všichni 
zájemci o ubytování uspokojeni 13.11.2006. 

Z podstatnějších změn: studenti vyšších ročníků musí dodat aktuální potvrzení o studiu, 
prioritně jsou ubytováni studenti ČVUT a ve druhém kroku studenti vysokých veřejných škol 
před studenty vysokých neveřejných škol. 

Materiál byl vystaven na Inforeku. Prorektor Kuba informoval AS o změnách, které byly 
provedeny po jednání na vedení a nebyly v návrhu na Inforeku. 

Ing. Zmrzlík zdůraznil, že Scénář je výsledkem  spolupráce studentů se SÚZ ČVUT. 

Bc. Lejsková požaduje, aby studijní oddělení všech fakult lépe informovali SÚZ o studentech, 
kteří skutečně nastoupili do prvního ročníku. 

Hlasování: 33 – 0 - 0 

Usnesení: AS ČVUT projednal Scénář ubytování pro akademický rok 2007/2008. 

 

11. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FA 

 

Předseda AS informoval členy AS o abdikaci kolegyně Zuzany Tůmové ve volebním obvodě 
studentů FA. AS musí vyhlásit doplňovací volby do AS ČVUT ve volebním obvodě studentů 
FA. 

Hlasování: 28 – 0 – 0 

Usnesení: AS ČVUT vyhlásil doplňovací volby do AS ČVUT ve volebním obvodě studentů 
FA. 

 

12. Volba hlavní volební komise pro doplňovací volby na FA 

 

Předseda AS vyzval členy AS, aby podali návrh na složení hlavní volební komise pro 
doplňovací volby na FA. 

Navrženi: doc. Demel – předseda , členové Ing. Babánková, Milan Koláčný. 

Hlasování: 29 – 0 - 1 
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Usnesení: AS ČVUT navrhuje hlavní volební komisi pro volby do AS ČVUT z volebního 
obvodu studentů FA ve složení: předseda HVK doc. Demel, členové HVK Ing. Babánková, 
Milan Koláčný. 

 

13. Různé 

 

a) Informace o výsledcích voleb na FEL 

 

Doc. Demel informoval AS o průběhu voleb na FEL. Volby na FEL proběhly ve 
dnech 6. a 7. 3.2007. Zvoleni byli   RNDr. Kúkelová Zuzana a Kašpar Jaromír. 
Náhradníky jsou Dostál Jiří a  Frolec Jakub. 

 

b) Informace o přípravě Technologického parku 

 

Ředitel TIC RNDr. Press představil svůj tým (arch. Teplý provedl průzkum území, p. 
Boušek a p. Forman mají za úkol vytvořit návrh parku). Byla detailně představena 
lokalita poblíž  obce Horoměřice. Vybraná lokalita má cca 200ha. Území není určeno 
pro bytovou výstavbu. Lokalita leží ve Středočeském kraji, má dobrou dopravní 
dostupnost. Upozornil, že úkolem je připravit území  a dodat náplň činnosti parku. 

ČVUT, či ten kdo bude žadatelem nemusí být vlastníkem pozemků, pozemky stačí 
smluvně zajistit. O tom, kdo bude žadatelem zatím není rozhodnuto. 

Proběhla diskuse (prof. Fiala – jak je to s konkurenčními nabídkami, V. Vrba – známe 
již firmy, které budou spolupracovat ?, p. Boušek – co se týče financování je třeba co 
nejvíce peněz hradit z EU, doc. Chadzitaskos, V.Vrba, RNDr. Kúkelová, prof. Lábus, 
doc. Hanus, prorektor Bíla, prorektor Pavlík, Ing. Granja, prorektor Kuba). 
  

  c)  Informace o výstavbě na Vítězném náměstí 

 

Prorektor Pavlík informoval AS o situaci ohledně DPH, která se nadále komplikuje. 

 

Předseda poděkoval senátorům za účast na zasedání. 
 
32. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat 25.4.2007 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  


