Zápis
z 36. řádného zasedání AS ČVUT
konaného dne 24. října 2007
ve velké zasedací síni R ČVUT

1. Schválení programu 36. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)
2. Kontrola a schválení zápisu z 35. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)
3. Schválení pravidel užití čistého výnosu z OEČ RČVUT (3/4 senátorů)
4. Projednání souhlasu s prodejem spoluvlastnického podílu na nemovitosti CDMS
Krystal (2/3 senátorů)
5. Projednání souhlasu s Věcným břemenem užívání pokojů v CDMS Krystal (2/3
senátorů)
6. Schválení Volebního a jednacího řádu AS FBMI (3/4 senátorů)
7. Různé
a) Informace o přípravě voleb do AS ČVUT
b) Výzva k používání otevřených kancelářských formátů
c) Slavnostní závěrečné zasedání AS ČVUT
d) Informace z RVŠ
e) Akce Otevřený Strahov 2007
f) Studijní informační systém na ČVUT
g) Archiv ČVUT

Přítomni : doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (F1), prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.(F3), 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. PhDr. Mária Jánešová, CSc.(F6), Ing. Jan
Zárybnický (F2), Ing. Jan Kašpar (F7), Ing. Tomáš Novotný (KÚ), Ing. Carlos Granja, PhD.
(ÚTEF), Vecková Jana, Mgr. (F1), David Beke (F5), Kašpar Jaromír (F4), RNDr. Zuzana
Kúkelová (F3), doc. Ing. Jan Bílek, CSc. (F3), Ing. Bohumil Drápal (F6), doc. Dr. Ing. Ivan
Richter (F4), prof. Ing.Pavel Fiala, CSc.(F4), prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (F1), doc. Ing.
Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), Ing. Sopko Vít (F2), Krob Petr (F1), Milan Koláčný (F1),
Omluveni z jednání : prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (F1), prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
(F2), Václav Vrba (F4), doc. Ing. Jaromír Sodomka, CSc. (F6), Michaela Lejsková,Bc (F7),
Jiří Král (F4), David Kosina, Bc. (F7), Ing. Jiří Zápotocký (F2), Ing. Kočárková Dagmar, Bc.
(F6)
Neomluveni z jednání:
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Hosté: kvestor Ing. Pětioký, prorektor prof. Musílek, ředitel SÚZ Ing. Zmrzlík, prorektor
prof. Vejražka, děkan prof. Bittnar, Ing. Svoboda.

1.

Schválení programu 36. zasedání AS ČVUT

Předseda AS přečetl program 36. zasedání AS ČVUT.
Hlasování : 27 – 0 – 0
Usnesení : AS ČVUT schvaluje program 36. zasedání AS ČVUT.
2. Kontrola a schválení zápisu z 35. zasedání AS ČVUT
Předseda AS obdržel pouze formální připomínky, které zapracoval.
Hlasování: 26 – 0 - 1
Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 35. zasedání AS ČVUT po zapracování připomínek.
.
3. Projednání Pravidel užití čistého výnosu z OEČ RČVUT
Návrh Pravidel byl vystaven na Inforeku, Pravidla byla projednána na vedení i HK.
Stanovisko HK presentoval AS prof. Fiala, který upřesnil, že se jedná o návrh č.4. Informoval
AS, že došlo k dohodě na zasedání HK 19.10. Návrh pokládá za přijatelný a doporučuje AS
schválit.
Diskuse (prof. Hlaváč, kvestor, Chadzitaskos).
Hlasování: 28 – 0 – 1
Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal předložený návrh č.4 Pravidel pro užití čistého
výnosu z ostatní ekonomické činnosti RČVUT.
4. Projednání souhlasu s odprodejem spoluvlastnického podílu na nemovitosti
CDMS Krystal
Ředitel Ing. Zmrzlík jako zástupce předkladatele (rektora) informoval AS o záměru
odprodat spoluvlastnický podíl na nemovitosti CDMS Krystal. Materiál byl vytvořen ve
spolupráci s kvestorem. Jedná se o prodej ideální části hotelu Krystal, kde je ČVUT
vlastníkem 26%. Hotel je vybydlený a SÚZ vzhledem k vlastnickým poměrům a stávající
smlouvě (48% vlastní VŠE, 26% UK) nemá možnost ovlivňovat jeho využití. V současné
době je situace, kdy jeden ze spoluvlastníků chce koupit (UK) a ostatní dva chtějí prodat.
Proběhla diskuse (prorektor Musílek – informoval o tom, že VŠE chce odprodat, souhlasí
s odprodejem, Ing. Zárybnický – na co se použijí získané finanční prostředky?, kvestor –
získané finanční prostředky by měly být použity na výstavbu nové budovy, kvestor upozornil,
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že prodáváme ideální podíl, doc. Chadzitaskos – s prodejem zásadně nesouhlasí, prof. Hlaváč
– prodej Krystalu nepodpoří, je zásadně proti prodeji Horské, prof. Fiala – ČVUT chce
investovat do Dejvic, z tohoto hlediska je Krystal pro ČVUT nezajímavý, prorektor Musílek –
prodej Krystalu nespojujme s prodejem Horské, prodej Horské nepodporuje, kvestor –
budovu Krystalu ČVUT nepotřebuje, prof. Hlaváč – prodej Krystalu souvisí s prodejem
Horské, kvestor – Generel ČVUT byl presentován a Krystal zde nebyl uveden jako budova, se
kterou ČVUT do budoucna počítá, prof. Hlaváč – navrhuje, aby AS byl předložen až materiál,
který bude obsahovat cenu, kvestor - materiál je předložen proto, aby mohl být předložen ve
správní radě, poté by byl AS předložen znovu, Ing. Granja - lokalitu považuje za atraktivní,
prostory jsou potřebné, je proti prodeji, kvestor - ČVUT bude stavět novou budovu a nemá
finance na koupi Krystalu, kvestor konstatoval, že částka, kterou dostaneme za podíl
v Krystalu je podíl z ověřených soudními znalci realizovaných odhadů tržní ceny, doc.
Jánešová - odhadce je velmi ovlivnitelná osoba, je proti prodeji, doc. Chadzitaskos – proč je
pro nás Krystal ztrátový a pro ostatní ne?, ředitel Zmrzlík - smlouva je postavena tak, že my
máme pouze přidělenou kapacitu lůžek, management je z VŠE, prof. Lábus – je proti prodeji,
Ing. Zárybnický – jaké jsou další možnosti s nakládáním Krystalu?, Ing. Granja - podíl ČVUT
je 26%, UK 26%, VŠE 48%, hotel je v současné době na hranici rentability, současná cena
celého hotelu je v řešení, avšak bude se pohybovat od 60-ti do 100 mil Kč).
Hlasování: 13 – 7 – 7
Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal zmocnění vedení ČVUT k jednání o odprodeji
spoluvlastnického podílu na nemovitosti CDMS Krystal.
Usnesení nebylo schváleno.
Hlasování: 25 – 0 – 4
Doprovodné usnesení: AS ČVUT vyzývá rektora, aby AS ČVUT předložil k projednání
strategii týkající se uvažovaných prodejů nemovitostí v majetku ČVUT.
5. Projednání souhlasu s Věcným břemenem užívání pokojů v CDMS Krystal.
Návrh předložil kvestor.
Diskuse (doc. Chadzitaskos, ředitel Zmrzlík).
Hlasování: 26 – 1 – 2
Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal předložený návrh smlouvy o věcném břemeni na
nemovitosti CDMS Krystal.
6. Schválení Volebního a jednacího řádu AS FBMI
Doc. Bílek informoval AS o dvou změnách oproti původnímu Volebnímu a jednacímu řádu.
Dochází jednak ke změně způsobu volby členů do AS (dvě skupiny: učitelé volí učitele,
studenti volí studenty) a k zavedení možnosti elektronického hlasování (pouze v případě, kde
není nutná diskuse ke schvalovanému materiálu).
Hlasování: 29 – 0 – 0
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Usnesení: AS ČVUT schválil předložený návrh Volebního a jednacího řádu AS FBMI s tím,
že bude předložen ke schválení článek ohledně volby kandidáta na děkana.
7. Různé
a)

Informace o přípravě voleb do AS ČVUT

Předseda AS informoval o potřebě zvolit předsedu volební komise pro fakulty (původně
zvolená předsedkyně Lejsková nebude moci funkci vykonávat).
Předsedou volební komise pro fakulty byl navržen David Beke. Pan Beke s návrhem souhlasí.
Hlasování: 29 – 0 – 0
Usnesení: Předsedou Volební komise pro fakultní součásti byl zvolen David Beke.
Doc. Bílek informoval AS o činnosti volební komise na nefakultních součástech.
b)

Výzva k používání otevřených kancelářských formátů

Ing. Ladislav Svoboda presentoval AS výzvu k používání otevřených kancelářských
formátů na ČVUT.
V minulosti se používaly standardní uzavřené formáty firmy MS. Plnohodnotně s nimi lze
pracovat pouze v kancelářském balíku MS Office. Navrhuje přejít na používání otevřených
kancelářských formátů ihned.
Diskuse (Kašpar – apeluje na koncepční řešení, doc. Bílek, doc. Jánešová, doc.Demel – snaha
o nezávislost na MS je na místě, Bílek – není důvod násilím přecházet na jiné formáty. Komu
vyhovuje MS ať ho používá, komu ne tak ať používá jiný SW kompatibilní s MS).
c)

Slavnostní závěrečné zasedání AS ČVUT

Slavnostní zasedání 19.12. 2007 se bude konat v Masarykově koleji.
d)

Informace z RVŠ

Profesor Haasz zašle členům AS zápis ze zasedání RVŠ, který obsahuje informace z RVV.
e)

Akce Otevřený Strahov 2007

Pan Kašpar informoval o akci Otevřený Strahov 2007, která proběhne během týdne od 22.10.
2007 v areálu kolejí Strahov.
f)

Studijní informační systém na ČVUT

Prof. Hlaváč vyzval k předložení koncepce KOSu nebo jeho nástupce. Doc. Demel se
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k výzvě připojuje.
g)

Archiv ČVUT

Prof. Hlaváč by rád upozornil na situaci pracovníků Archivu ČVUT. Archiv přestal být v roce
1999 vědecko - výzkumným pracovištěm a pracovníci jsou zařazeni do 9. platové třídy, která
nerespektuje jejich vzdělání a nemají možnost bádání. Prof. Hlaváč vyzývá k řešení.

Předseda poděkoval senátorům za účast na zasedání.
37. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat 21.11.2007 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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