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Zápis 

z 33. řádného zasedání AS ČVUT 
konaného dne 30. května 2007 

ve velké zasedací místnosti R ČVUT 
  
 
1. Schválení programu 33. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 

2. Kontrola a schválení zápisu z  32. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 

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

4. Doplnění Vědecké rady ČVUT (3/4 senátorů) 

5. Projednání souhlasu se stavbou příjezdové komunikace - Motol ( 2/3 senátorů) 

6. Informace o stavu přípravy Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2008 
a souvisejících rozvojových projektů (2/3 senátorů) 

7. Informace o podkladech pro hodnocení univerzit v žebříčku Times (2/3 senátorů) 

8. Různé  

a) Informace o dopisu Adama Fúry 

b) Informace o formální úpravě Rozpisu příspěvku a dotací pro rok 2007  

c) Informace o průběhu voleb do AS FA ve volebním obvodě studentů 

 
 
Přítomni : doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (F1), 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), Mgr. Veronika Vymětalová (F7), Ing. Ivo Šimůnek, CSc. (KÚ), doc. 
Ing. 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), doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc. (F6), Ing. Jan 
Zárybnický (F2), Ing. Jan Kašpar (F7), Ing. Tomáš Novotný (KÚ), Ing. Carlos Granja, PhD. 
(ÚTEF),  doc. Ing. Jaromír Sodomka, CSc. (F6), Mgr. Jana Vecková (F1), Ing. Miroslav 
Vokáč (KÚ), David Beke (F5), Bc. Michaela Lejsková (F7), Jaromír Kašpar (F4), RNDr. 
Zuzana Kúkelová (F3), prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (F3), doc. Ing. Jan Bílek, CSc. (F3), 
Ing. Bohumil Drápal (F6), doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek (F6), doc. Dr. Ing. Ivan Richter (F4), 
Jiří Král (F4),  Bc. David Kosina (F7), 
 
Omluveni z jednání :  Petr Krob (F6), prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (F1), Ing. Vít Sopko (F2), 
Ing. Jiří Zápotocký (F2), prof. Ing.Pavel Fiala, CSc.(F4), Milan Koláčný (F1), 
 
Neomluveni z jednání: 
 
Hosté:  rektor prof. Havlíček, kvestor Ing. Pětioký, prorektor Dr. Jaroslav Kuba, prorektor 
prof. Bíla, prorektor doc. Pavlík,  ředitel SÚZ Ing. Zmrzlík, prof. Milan Šebek,  
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1.  Schválení programu 33. zasedání AS ČVUT  
Předseda AS přečetl program 33. zasedání AS ČVUT rozšířený o bod „Doplnění Vědecké 
rady ČVUT“. 

 

Hlasování : 27 – 0 - 0 
Usnesení : AS ČVUT  schvaluje program 33. zasedání AS ČVUT  včetně bodu „Doplnění 
Vědecké rady ČVUT“.  

 

2.  Kontrola a schválení zápisu z 32. zasedání AS ČVUT 
Předseda AS obdržel pouze formální  připomínky, které zapracoval.  

 

Hlasování: 24 – 0 - 3 
Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 32. zasedání AS ČVUT bez připomínek. 

. 

3. Schválení Volebního a jednacího řádu AS ČVUT FSv 
Volební a jednací řád AS ČVUT FSv předkládá děkan FSv, který se nemohl ze zdravotních 
důvodů dostavit. Volební a jednací řád AS ČVUT FSv byl vystaven na Inforeku. 
Předseda legislativní komise doc. Bílek upozornil na dvě sporné formulace v návrhu VJŘ. 
Zaprvé se domnívá, že AS nemůže zrušit mandát člena AS (například pro opakovanou 
neomluvenou neúčast na zasedáních AS), jelikož mandát byl získán ve volbách a jedině voliči 
mohou mandát odebrat. Dále upozornil na  větu ve článku 4: „Pokud volby v době svého 
funkčního období nevyhlásí AS FSv, vyhlásí volby děkan.“  V uvedené formulaci žádá o 
doplnění jistého časového termínu. 

Proběhla diskuse (doc. Demel – vnitřní předpis může stanovit zrušení mandátu člena AS, doc. 
Sodomka, prof. Valášek, p. Vrba, rektor, doc. Bílek – doporučuje neschválit). 

 

Hlasování: 8 – 6 – 16   
Usnesení: AS ČVUT neschválil Volební a jednací řád AS ČVUT FSv na základě 
nesrovnalostí v textu. 

 

Hlasování: 8 – 10 – 12  
Usnesení: AS ČVUT neschválil Volební a jednací řád AS ČVUT FSv v předloženém znění. 

 

Hlasování: 25 – 2 – 3  

Usnesení: AS ČVUT projednal Volební a jednací řád AS ČVUT FSv v předloženém znění. 
AS ČVUT žádá AS ČVUT FSv, aby zvážil znění čl.3, odst.3, písm. d) a čl.4, odst.2. 
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4. Doplnění Vědecké rady ČVUT 
Předseda AS informoval členy AS o tom, že 25.5.2007 byl zvolen kandidátem na děkana doc. 
Šimák. Pan rektor volbu akceptoval a podepsal jeho jmenování děkanem FEL s platností od 
1.6.2007. Rektor hodlá doc. Šimáka jmenovat řádným členem Vědecké rady ČVUT. 

Proběhne tajné hlasování. 

Doc. Konvalinka navrhl do volební komise doc. Bílka, Ing. Babánkovou a Ing. Zárybnického. 
Navržení souhlasí. Proběhla diskuse (doc. Sodomka, doc. Chadzitaskos – upozornil, že 
v životopise doc. Šimáka chybí publikace, rektor – je to chyba materiálu, prof. Hlaváč, doc. 
Jánešová, p.Vrba).  

Hlasování o složení volební komise: 27 – 0 – 3 

Volební komise v navrženém složení – doc. Bílek, Ing. Babánková a Ing. Zárybnický byla 
schválena. 

 

Hlasování: 27 – 2 – 1 – 1 neplatný 
Usnesení: AS ČVUT schválil v tajné volbě návrh rektora doplnit Vědeckou radu ČVUT 
doc.ing. Borisem Šimákem CSc. 
 
 

5.  Projednání souhlasu se stavbou příjezdové komunikace – Motol 
Projednávaný materiál byl vystaven na Inforeku. Stručnou informaci podal prorektor Pavlík. 
Investor Golf klub Praha a.s. požádal ČVUT, zda by pod pozemkem ve vlastnictví ČVUT 
mohl rekonstruovat stávající komunikaci. Pozemek se nachází pod čtyřproudou vozovkou. 

 

Hlasování: 30 – 0 - 1 
Usnesení: AS ČVUT doporučuje udělit souhlas se stavbou příjezdové komunikace 
k parkovišti golfového hřiště v Motole.  

 

6. Informace o stavu přípravy Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 
2008 a souvisejících rozvojových projektů 

S Aktualizací dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2008 seznámil členy AS prorektor Bíla. 
Konstatoval, že organizační postupy jsou shodné s rokem 2006.  

Seznámil AS s harmonogramem přípravy rozvojových projektů.  Termín pro odevzdání na 
MŠMT je nejpozději 1.10.2008.  

K 28.5.2007 bylo předloženo 178 námětů decentralizovaných projektů s požadavkem na 290 
mil Kč. Orientační limit je uvažován dle loňské částky (tj. cca 106 mil Kč). Přesná částka je 
nyní vypočítávána na MŠMT. Dále bylo předloženo 23 námětů na centralizované projekty. 

Tabulky RP jsou k dispozici na Inforeku. 

Proběhla diskuse (doc. Jánešová – co si představit pod názvem RP Podpora silných a 
odstranění slabých stránek ČVUT, prorektor Kuba, prorektor Bíla, doc. Chadzitaskos – 
upozornil na důležitost kontroly využití prostředků přidělených na RP, požádal o závěrečné 
zprávy o využití RP za rok 2006, rektor – upozornil, že prezentovaný materiál je skutečně 
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pouze námětem, definitivní projekty budou schváleny na poradě děkanů, prorektor Bíla, prof. 
Hlaváč – podporuje stanovisko doc. Chadzitaskose). 

Předseda AS konstatoval, že k RP se bude možné vyjádřit také na příštím zasedání AS ČVUT 
v červnu. 

 

Hlasování: 27 – 0 - 4 
Usnesení: AS ČVUT projednal informaci o postupu a harmonogramu přípravy ADZ a RP pro 
rok 2008. 

 

7. Informace o podkladech pro hodnocení univerzit v žebříčku Times 
Informaci podal členům AS prof. Hlaváč. 

V roce 2006 byl zveřejněn  prestižní žebříček  evropských univerzit v britských Times. 

ČVUT se neumístilo. Rektor apeloval na prorektory, aby se tímto problémem zabývali. 
Nezávisle na prorektorech se této problematice věnoval vedoucí katedry řídící techniky 
profesor Michal Šebek, který získal dotazník, který umožní ČVUT se v žebříčku prezentovat. 
Profesor Hlaváč upozornil, že důležitou součástí hodnocení jsou citace. Prof. Hlaváč navrhuje 
AS, aby vykazování citací bylo součástí finančního hodnocení. 

Proběhla diskuse (rektor – plně podporuje návrh prof. Hlaváče, Ing.Granja, J. Král, doc. 
Jánešová, prorektor Kuba, prof. Valášek). 

 

Hlasování: 30 – 0 - 0 

Usnesení: AS ČVUT vyslechl informaci o přípravě podkladů pro hodnocení univerzit 
v žebříčku Times. Konstatoval, že toto hodnocení má pro prestiž ČVUT velký význam, a 
proto všechny podklady, zejména pak citace jsou důležitým prvkem pro hodnocení univerzit. 
Žádá proto vedení ČVUT :  

 1) o soustavné sledování a vyhodnocování podkladů pro hodnocení ČVUT, 

2) aby byly citace zohledněny při rozdělování finančních prostředků na specifický 
výzkum.  

 

8. Různé 

 

a) Informace o dopisu Adama Fúry 
AS ČVUT vyslechl informaci o dopisu Adama Fúry. 

Předseda AS informoval členy AS o dopisu, který obdržel od bývalého studenta strojní 
fakulty Adama Fúry a požádal rektora o komentář k této věci. 

Bývalý student pátého ročníku strojní fakulty pan Adam Fúra byl vyloučen ze studia. Proti 
tomuto rozhodnutí se odvolal. Adam Fúra argumentuje tím, že nemohl ukončit studium 
v řádném termínu, jelikož mu studijní oddělení nevydalo potvrzení o studiu, což mu 
neumožnilo absolvovat povinnou odbornou praxi.  
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b) Informace o formální úpravě rozpisu příspěvku a dotací pro rok 2007 
Kvestor ČVUT informoval členy AS o formální úpravě rozpisu příspěvku a dotací. Po 
rozeslání prostředků z rozpisu příspěvku a dotací, bylo zjištěno chybné použití koeficientu u 
jednoho ze studijních programů na MÚVS. 

Předseda AS požádal kvestora , aby upravený materiál vystavil na Inforeku. 

Proběhla diskuse (rektor, doc.Jánešová – byly změny konzultovány s HK?, kvestor- předseda 
HK byl informován, p.Vrba). 

 

c) Informace o průběhu voleb do AS FA ve volebním obvodě studentů 
Ing. Babánková informovala AS ČVUT o tom, že AS FA nedodá člena do AS ČVUT za 
studentskou obec. Přes opakované vypsání voleb ve studentské obci se nikdo nepřihlásil. 

 
Předseda poděkoval senátorům za účast na zasedání. 
 
34. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat 27.6.2007 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  


