Zápis
z 34. řádného zasedání AS ČVUT
konaného dne 27. června 2007
ve velké zasedací místnosti R ČVUT

1. Schválení programu 34. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)
2. Kontrola a schválení zápisu z 33. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)
3. Schválení Volebního a jednacího řádu AS ČVUT FSv (3/4 senátorů)
4. Schválení Statutu ČVUT FSv (3/4 senátorů)
5. Schválení Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2008 ( 3/4 senátorů)
6. Schválení rozpočtu ČVUT v Praze na rok 2007 (3/4 senátorů)
7. Projednání informace o výstavbě nové budovy ČVUT v Praze (2/3 senátorů)
8. Projednání pravidel užití čistého výnosu z OEČ ČVUT (2/3 senátorů)
9. Projednání Zásad ediční činnosti ČVUT (2/3 senátorů)
10. Projednání návrhu na odprodej hotelu Modrá hvězda (2/3 senátorů)
11. Informace o stavu přípravy rozvojových projektů MŠMT pro rok 2008 (2/3
senátorů)
12. Různé
a) Informace klubu SU ČVUT – Radio Akropolis
b) Informace z Rady TIC
c) Informace z RVŠ a Rady pro výzkum a vývoj
d) Příprava voleb do AS a jejich vyhlášení

Přítomni : Doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (F1), 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. RNDr. Jiří Demel, CSc. (F1), Doc. Ing.
Daniel Hanus, CSc. (F2 ), 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), Vecková Jana, Mgr. (F1), Vokáč Miroslav, Ing. (KÚ),
Kašpar Jaromír (F4), 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), Ing. Carlos Granja, Phd. (ÚTEF), Ing. Sopko Vít (F2),Ing. Jiří Zápotocký
(F2), Prof. Ing.Pavel Fiala, CSc.(F4)
Omluveni z jednání : Krob Petr (F6), Doc. Ing. Karel Kabele, CSc. (F1),Milan Koláčný (F1),
Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (F2), Doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D. (F7), Ing.
Tomáš Novotný (KÚ), Doc. Ing. Jaromír Sodomka, CSc. (F6), David Beke (F5), Bc.
Michaela Lejsková (F7), RNDr. Zuzana Kúkelová (F3), Bc. David Kosina (F7),
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Neomluveni z jednání:
Hosté: rektor prof. Havlíček, kvestor Ing. Pětioký, prorektor Dr. Kuba, ředitel SÚZ Ing.
Zmrzlík, prorektor prof. Bíla, prorektor doc. Pavlík, prorektor prof. Vejražka, ředitel TIC
RNDr. Press, děkan prof. Bittnar, ředitelka CTN PaedDr. Smolíková, p. Lysák, p. Líbenek, p.
Holý, pí. Matulová, p. Nechyba
Úvodem předseda AS informoval AS o dopise, který obdržel od neznámého pisatele
podepsaného jako p. David Holý (p. David Holý ze SÚZ autorství dopisu odmítá). AS ČVUT
odmítl se uvedeným dopisem zabývat.
1.

Schválení programu 34. zasedání AS ČVUT

Předseda AS přečetl program 34. zasedání AS ČVUT a vyzval senátory k jeho schválení.
Hlasování : 27 – 0 - 1
Usnesení : AS ČVUT schválil program 34. zasedání AS ČVUT.
2.

Kontrola a schválení zápisu z 33. zasedání AS ČVUT

Předseda AS obdržel k zápisu pouze dvě věcné připomínky, které zapracoval.
Hlasování: 26 - 0 - 2
Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 33. zasedání AS ČVUT po zapracování věcných
připomínek.
3. Schválení Volebního a jednacího řádu AS ČVUT FSv
Vzhledem k počtu přítomných senátorů nebyl bod projednáván. Bude projednáno na příštím
zasedání.
4. Schválení Statutu ČVUT FSv
Vzhledem k počtu přítomných senátorů nebyl bod projednáván. Bude projednáno na příštím
zasedání.

5.

Schválení Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2008

Prorektor Bíla stručně seznámil AS s materiálem „Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok
2008“. Materiál byl vystaven na Inforeku. Materiál má deset kapitol.Vědecká rada materiál
projednala.
Diskuse (doc. Bílek – žádá o gramatickou úpravu materiálu, prof. Hlaváč – dokument je
jasnější než v minulých letech, komise pro rozvoj a vědu materiál projednala).
K hlasování vzhledem k počtu přítomných senátorů nedošlo.
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6. Schválení rozpočtu ČVUT v Praze pro rok 2007
Vzhledem k počtu přítomných senátorů nebyl bod projednáván. Bude projednáno na příštím
zasedání.
7. Projednání informace o výstavbě nové budovy ČVUT v Praze
Prorektor Pavlík prezentoval na žádost AS investiční záměr výstavby nové budovy ČVUT.
Zrekapituloval postup přípravy výstavby ( 01/03 první investiční záměr - děkan FA prof.
Fanta, 05/03 upravený investiční záměr předaný na MŠMT, 02/06 byl vypracován návrh
stavby, 07/06 došlo ke schválení zadávacích podmínek).
Budova má devět podlaží a bude stát na současném parkovišti Fakulty stavební. Budova je z
energetického hlediska zařazena do kategorie A (kategorie s nejnižší energetickou
náročností).
Prorektor Pavlík připomněl, že usnesením AS ze dne 17.5. byl schválen Aktualizovaný
dlouhodobý záměr ČVUT, ve kterém byly zcela jasně specifikovány jaké jsou investiční
prostředky a jaké investiční prostředky budou využívány na spolufinancování.
Prorektor Pavlík konstatoval, že nová budova bude první budovou po třiceti letech a ČVUT si
tímto „dovolila“ nárůst užitkové plochy o 4,15 procenta. Seznámil AS také s předpokládaným
časovým a finančním plánem výstavby nové budovy.
V průběhu měsíce července se předpokládá uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na
zpracovatele projektové dokumentace a současně lze aktualizovat investiční záměr a uzavřít
smlouvu s dodavatelem PD. V lednu příštího roku se předpokládá získání územního
rozhodnutí.V případě, že k zahájení stavby dojde během posledních dvou měsíců roku 2008,
lze předpokládat otevření budovy během 08/2011.
Hlavním uživatelem nové budovy bude Fakulta architektury.
Diskuse (doc. Hanus – chybí ekonomické údaje, pror. Pavlík – odborný odhad celkových
nákladů stavby je 1,2 miliardy korun, z toho 900 miliónů státní dotace, zbytek ve formě
půjčky, prof. Lábus, p. Zárybnický – jaké budou provozní náklady budovy?, pror. Pavlík –
jsme ve stádiu návrhu stavby, p. Král – proč již výstavba neprobíhá?, pror Pavlík – souhlas
Ministerstva financí jsme získali v dubnu letošního roku, prof. Fiala požádal o finanční
informace (úvěr, dotace), pror. Pavlík – informace budou dodány, rektor – konstatoval, že
minulé vedení nic nezanedbalo, ale v devadesátých letech nastal rozvoj regionálních univerzit
a Praha byla odsunuta tzv. „na vedlejší kolej“, Ing. Zápotocký – stavba nové budovy má
smysl, ale chybí kontext do ostatních oblastí, nesouhlasí s projektem za cenu 35 milionů,
projekt výstavby nové budovy považuje pouze za vizi, postrádá stručný 1-2 stránkový
ekonomický rozbor stavby, prorektor Pavlík – náročnost jednotlivých staveb byla
prezentována, rektor – je přesvědčen, že provozní náklady na novou budovu budou nižší než
provozní náklady budov stávajících, prof. Lábus – považuje současnou dobu za vhodnou pro
investici, prof. Hlaváč, doc. Konvalinka, prof. Haasz, prof. Hlaváč – je pravda, že chceme
prodávat budovu v Horské ulici?, rektor – ano, uvažujeme o tom, Ing. Zárybnický, Ing.
Kubant).
Hlasování: 28 - 0 - 0
Usnesení: AS ČVUT projednal informaci o výstavbě nové budovy v Praze.
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8. Projednání pravidel užití čistého výnosu z OEČ ČVUT
Kvestor ČVUT konstatoval, že metodika vznikla na základě požadavku AS a byla vyvěšena
na Inforeku.
Existovaly dvě varianty. První varianta, při které by prostředky byly přidělovány těm
řešitelům, kteří budou mít nejlepší poměr vlastních prostředků a prostředků získaných. Druhá
varianta byla „výměna“ těchto prostředků (součást, která by tyto prostředky z OEČ přijímala
by vrátila tyto prostředky zpět na rektorát, kde by byl vytvořen kladný HV, který by se dostal
do FRIMU v následujícím roce). Druhá varianta se dostala do HK.
Diskuse (prof. Haasz – výnosy z OEČ nebudou použity na provoz, doc.Chadzitaskos, prof.
Fiala).
Hlasování: K hlasování vzhledem k počtu přítomných senátorů nedošlo.
Usnesení: AS ČVUT nesouhlasí s předloženými pravidly pro užití čistého výnosu z OEČ
ČVUT formou výměny finančních prostředků.
9. Projednání Zásad ediční činnosti ČVUT
Doc. Bílek přednesl stanovisko legislativní komise k Zásadám ediční činnosti. Navržený
dokument byl projednán ve vedení ČVUT a doc. Bílek ho považuje za materiál, se kterým lze
jít do praxe. Materiál řeší zejména problém co je a co není chráněno autorským zákonem.
Diskuse (doc. Demel - konstatuje, že materiál opět neřeší publikování po internetu, pror. Kuba
konstatoval, že Zásady se vztahují pouze k nakladatelství ČVUT, doc. Demel – zde se mi
zakazuje text skript vystavit na internetu, prof. Fiala – dle autorských práv, nelze publikovat
na internetu, jestliže je dokument vydán tiskem ( čl.7 odst. 4), doc. Demel - záleží na
smlouvě s vydavatelem, ale tyto Zásady nedovolují takovou smlouvu uzavřít.
Hlasování: 23 – 1 – 4
Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Zásady ediční činnosti ČVUT v Praze.
10. Projednání návrhu na odprodej hotelu Modrá hvězda
Ředitel SÚZ Ing. Zmrzlík informoval AS o tom, že materiál byl již schválen před třemi
měsíci, ale řízení bylo zastaveno správní radou, jelikož došlo k přečíslování pozemků
souvisejících s hotelem. Byly provedeny nové posudky a přečíslovány pozemky.
Dražba Prenetu a Příchovic se bude konat dne 4.7.2007 v kongresovém sále Masarykovy
koleje.
Diskuse (doc. Chadzitaskos – dotazuje se zda není lepší s prodejem počkat vzhledem k
rostoucím cenám pozemků, Ing. Zmrzlík – pozemky nejsou lukrativní a budovy jsou v
desolátním stavu).
Hlasování: 26 – 0 – 2
Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal návrh na odprodej hotelu Modrá hvězda. AS
ČVUT nepovažuje za možné, aby vybíral společnost pro realizaci dražby.
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11. Informace o stavu přípravy rozvojových projektů MŠMT pro rok 2008
Informaci o stavu přípravy RP MŠMT pro rok 2008 podal AS prorektor Bíla. Materiál byl
projednán děkany a vedením ČVUT.
Do 5.7.2007 by děkani měli rozdělit zbylé peníze. Na odboru rozvoje by měly být projekty
předloženy nejpozději do 10.9.2007. Termín pro MŠMT je 1.10.2007.
Hlasování: K hlasování vzhledem k počtu přítomných senátorů nedošlo.
Usnesení: AS ČVUT projednal informaci o harmonizaci RP MŠMT pro rok 2008.
12. Různé
a) Informace klubu SU ČVUT - Radio Akropolis
Materiál byl vystaven na Inforeku. AS ČVUT vyslechl stručnou informaci Jakuba Boučka o
fungování Radia Akropolis. Radio Akropolis je z převážné části financováno z grantů.
Probíhala jednání o partnerství Radia Akropolis a ČVUT. Diskuse (p. Král, ředitel SÚZ, prof.
Hlaváč).
b) Informace z Rady TIC
Ředitel TIC informoval AS o tom, že Rada TIC schválila zařazení dvou nových firem do
Vědeckého inkubátoru, čímž je plně obsazen.
c) Informace z RVŠ a Rady pro výzkum a vývoj
Profesor Haasz informoval AS o proběhlé tiskové konferenci ministryně školství, kde byl
oznámen reálný pokles rozpočtu vůči skutečnosti o 2,3 miliardy Kč. Probíhají další jednání.
Hodnocení výzkumu a vývoje za rok 2007 se dostalo do meziresortního připomínkového
řízení. Podstatný je velký pokles v bodovém hodnocení konferencí. Materiál bude rozeslán.
d) Příprava voleb do AS a jejich vyhlášení
Předseda AS připomněl volby do AS. Doc. Konvalinka navrhl, aby AS po jednotlivých
komisích připravil představu o prioritách pro nový senát.
Předseda poděkoval senátorům za účast na zasedání.
34. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat 26.9.2007 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
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