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Zápis 

z 37. řádného zasedání AS ČVUT 

konaného dne 21. listopadu 2007 

ve velké zasedací síni R ČVUT 

  

 

1. Schválení programu 37. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 

2. Kontrola a schválení zápisu z  36. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 

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

4. Projednání zvýšení cen ubytování na koleji pro rok 2008  (2/3 senátorů) 

5. Metodický pokyn o podpoře studentů se speciálními potřebami (2/3 senátorů) 

6. Různé  

a) Informace o přípravě a průběhu voleb do AS ČVUT 

b) Informace z vedení ČVUT 

c) Informace o stavu přípravy technologického parku 

d) Časopis TECNICALL 

e) Zpráva o činnosti 

 

 

 

Přítomni : doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (F1), 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), doc. 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), doc. Dr. Ing. Ivan Richter 

(F4), prof. Ing.Pavel Fiala, CSc.(F4), doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), , Krob Petr 

(F1), Milan Koláčný (F1), prof. Ing. Michael Valášek, Dr.Sc. (F2) , Václav Vrba (F4), doc. 

Ing. Jaromír Sodomka, CSc. (F6), Ing. Jiří Zápotocký (F2), Ing. Kočárková Dagmar, Bc. (F6) 

 

Omluveni z jednání :  prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (F1), Michaela Lejsková,Bc. (F7), Jiří 

Král (F4),  David Kosina, Bc. (F7), prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.(F3), Ing. Tomáš Novotný 

(KÚ) Ing. Bohumil Drápal (F6), prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (F1), Ing. Sopko Vít (F2) 

 

 

Neomluveni z jednání: 

 

 

Hosté:  kvestor Ing. Pětioký, prorektor prof. Musílek, ředitel SÚZ Ing. Zmrzlík, prorektor 

prof. Vejražka, prorektor Dr. Kuba, p. Nechyba, ředitel TIC RNDr. Press, 
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1.  Schválení programu 37. zasedání AS ČVUT  

 

Předseda AS přečetl program 37. zasedání AS ČVUT.  

Hlasování : 27 – 0 – 0  

Usnesení : AS ČVUT  schvaluje program 37. zasedání AS ČVUT.  

 

2.  Kontrola a schválení zápisu z 36. zasedání AS ČVUT 

 

Předseda AS obdržel  připomínky, které zapracoval.  

Hlasování: 26 – 0 - 0 

Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 36. zasedání AS ČVUT po zapracování připomínek. 

. 

3. Schválení Volebního a jednacího řádu AS FD 

 

Volební a jednací řád byl vystaven na Inforeku. Doc. Bílek informoval AS o dalších změnách 

provedených ve vystaveném materiálu. 

Hlasování: 29 – 0 – 0  

Usnesení: AS ČVUT schválil Volební a jednací řád AS FD v předloženém znění.  

 

4. Projednání zvýšení cen ubytování na koleji pro rok 2008 

 

Informaci podal AS ředitel SÚZ. Úvodem informoval AS o počtu volných lůžek 

k 16.11.2007. Počet volných lůžek je 150 a zájem ostatních VŠ je velký. 

Konstatoval, že předkládaný návrh zvýšení kolejného znamená zvýšení o DPH, která se od 

ledna 2008 mění z 5% na 9%. Návrh byl projednán v komisi pro SÚZ a  veřejně projednáván 

na shromážděních se studenty.  

Hlasování: 24 – 0 – 3  

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal předložený návrh na zvýšení cen ubytování na 

koleji pro r.2008. 

 

5. Metodický pokyn o podpoře studentů se speciálními potřebami 

 

Materiál předložil prorektor Dr. Kuba. Materiál obecným způsobem dává návod k jednání a 

práci s handicapovanými studenty. Informoval o tom, že ČVUT v letošním roce získala 

centralizovaný projekt MŠMT, který umožnil zaměstnat speciální pedagožku, která se těmto 

studentům a jejich potřebám věnuje. 

Předkládaný materiál byl schválen děkany a projednán na vedení. Je v platnosti od 5.11.2007. 
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Materiál má tři části. První se věnuje přijímacímu řízení, druhá samotnému studiu a třetí se 

týká ubytování. 

Materiál by měl zlepšit přístupnost a zvýšit zájem handicapovaných studentů o ČVUT. 

Diskuse (doc. Bílek – z vystaveného materiálu není jasné zda předložený materiál viděl 

rektor, prorektor Kuba - materiál byl souhlasně projednán na vedení ČVUT, prof. Fiala – 

upozorňuje na čl.5, bod 5, kde se uvádí, že neslyšící studenti mají nárok na tlumočení do 

znakové řeči – jak to personálně zajistíme?, je tento pokyn vhodný? Prorektor Kuba -

upozornil, že jsme jedna z mála univerzit, které dosud takovýto metodický pokyn nemají, 

personálně jsme schopni tlumočení zajistit, doc. Chadzitaskos – jak to zvýší počet studentů na 

ČVUT?, domnívá se, že k tomu, abychom se uměli chovat k handicapovaným studentům 

nepotřebujeme metodický pokyn, Ing. Zárybnický, doc. Demel – jak je zajištěno převedení 

skript do Brillova písma? prorektor Kuba – centrum  TEREZA je vybaveno Brillovými 

tiskárnami a již dnes se zde převádějí skripta do Brillova písma). 

Hlasování: 21 – 0 – 6  

Usnesení: AS ČVUT bere na vědomí metodický pokyn o podpoře studentů se speciálními 

potřebami.   

 

 

6. Různé 

 

a) Informace o přípravě a průběhu voleb do AS ČVUT 

O přípravě a průběhu voleb na fakultách informoval předseda volební komise pro fakulty 

David Beke. 

Na fakultě stavební, jaderné, biomedicínckého inženýrství a strojní  byly volby vypsány. 

Fakulta dopravní musí dodat jednací řád a z fakulty elektrotechnické dosud nejsou informace 

od předsedy AS. 

Doc. Bílek informoval AS o činnosti volební komise na nefakultních součástech. Na 

součástech proběhlo nabídkové řízení  kdo bude kandidovat. Máme dva kandidáty za 

studentskou skupinu (Durdíková, Sova) – zvoleni budou dva. Za učitele máme pět kandidátů 

(Granja, Semrád, Schmidt, Šimůnek, Vaněček). 

b) Informace z vedení ČVUT 

Předseda AS informoval o tom, že požádal rektora, aby na prosincovém zasedání AS podal 

zprávu o jednotlivých bodech, které mu AS uložil. Společně s prorektorem Pavlíkem bude též 

informovat AS o věcech majetkových. 

c) Informace o stavu přípravy technologického parku 

O stavu přípravy technologického parku informoval prorektor Kuba. 15.11.2007 vstoupil 

v platnost Příkaz rektora, kterým se mění kompetence ve věcech kolem technologického 

parku. Technologický park má v kompetenci prorektor Kuba ve spolupráci s TIC. 

V rámci přípravy byla zadána studie proveditelnosti a byla vybrána firma Technoexport. 

Studie proveditelnosti by měla být hotova do konce roku 2007. Připravují se projekty do 

technoparku. Nejsou dosud známy konkrétní podmínky SF. 
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Diskuse (prof. Fiala – jak se čerpá částka 8 500tis Kč?, prorektor Kuba – část byla vyplacena 

(150 tis Kč), část bude převedena, Ing. Zárybnický – je známa lokalita?, prorektor Kuba – 

v úvahu připadá několik lokalit). 

d) Časopis TECNICALL 

David Beke informoval o časopisu Pražská technika. David Beke zpochybnil nutnost 

vydávání dvou časopisů s podobnou tématikou. Prorektor Vejražka upozornil, že Pražská 

technika je typicky interní časopis, zatímco TECNICALL je časopis určený ven pro podniky. 

Prorektor Musílek potvrdil, že zaměření těchto dvou časopisů je různé. 

e)  Zpráva o činnosti AS ČVUT 

Předseda AS požádal předsedy komisí o zpracování krátké zprávy o jejich činnosti za 

uplynulé volební období. 

Předseda poděkoval senátorům za účast na zasedání. 

 

38. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat  19.12.2007 ve 13.30 hod v zasedací místnosti 

Masarykovy koleje. 

 

 

 

 

Zapsala: Ing.Kamila Dušková 

Upravil a z audiozáznamu editoval: 

předseda AS ČVUT 

                     Doc.Ing. Petr Konvalinka,Csc. 

              předseda AS ČVUT  


