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Zápis 

z 38. řádného zasedání AS ČVUT 

konaného dne 19. prosince 2007 

v zasedací  místnosti Masarykovy koleje 

 

  

 

1. Schválení programu 38. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 

2. Kontrola a schválení zápisu z  37. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 

3. Schválení Změn Statutu ČVUT v Praze (3/4 senátorů) 

4. Schválení Změn Statutu a Organizačního řádu ČVUT FJFI  (3/4 senátorů) 

5. Schválení Harmonogramu pro akademický rok 2008/2009 (2/3 senátorů) 

6. Schválení Podmínek přijímacího řízení do magisterského studijního programu 

„Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu“ (2/3 senátorů) 

7. Vystoupení rektora ČVUT – zhodnocení části funkčního období 

8. Vystoupení rektora ČVUT a prorektora pro výstavbu k problematice Generelu 

ČVUT se zaměřením na koleje na Strahově 

9. Různé  

a) Informace o přípravě a průběhu voleb do AS ČVUT 

b) Informace o interním auditu Menzy Strahov 

 

 

 

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),  

Jan Zárybnický (F2), Ing. Jan Kašpar (F7), Ing. Carlos Granja, Phd. (ÚTEF),  Vecková Jana, 

Mgr. (F1), David Beke (F5),   Doc. Ing. Jan Bílek, CSc. (F3), Doc. Dr. Ing. Ivan Richter (F4), 

Prof. Ing.Pavel Fiala, CSc.(F4), Doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4),  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), Doc. Ing. Karel 

Kabele, CSc. (F1), Michaela Lejsková, Bc (F7), Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.(F3), Ing. 

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

 

Omluveni z jednání :    Jiří Král (F4), Bc. David Kosina (F7),  Ing. Tomáš Novotný (KÚ),  

Doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc.(F6), Kašpar Jaromír (F4), RNDr. Zuzana Kúkelová (F3), 

Krob Petr (F1), 

Neomluveni z jednání: 

 

Hosté:  kvestor Ing. Pětioký, prorektor prof. Musílek, prorektorka doc. Kohoutková, ředitel 

SÚZ Ing. Zmrzlík, prorektor prof. Vejražka, prorektor prof. Bíla, děkan doc. Čech, děkan 

prof. Hrdlička, ředitel TIC RNDr. Press. 
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Úvodem zasedání předseda AS poděkoval místopředsedům AS ČVUT a předsedům všech 

komisí AS ČVUT za jejich obětavou práci pro ČVUT. 

 

 

1.  Schválení programu 38. zasedání AS ČVUT  

 

Předseda AS přečetl program 38. zasedání AS ČVUT.  

Hlasování : 26 – 0 – 0  

Usnesení : AS ČVUT  schvaluje program 38. zasedání AS ČVUT.  

 

 

2.  Kontrola a schválení zápisu z 37. zasedání AS ČVUT 

 

Předseda AS neobdržel k zápisu z 37. zasedání žádné připomínky. 

Hlasování: 25 – 0 - 1 

Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 37. zasedání AS ČVUT bez připomínek. 

. 

 

3. Schválení Změn Statutu ČVUT v Praze 

Předseda AS informoval o tom, že Změna Statutu byla vyvolána  převodem CRRC pod 

fakultu jadernou. O historickém vývoji informoval děkan fakulty doc. Čech, který připomněl, 

že centra (ÚTEF, VCPD, CRRC) na ČVUT vznikla zhruba před pěti lety, kdy vedení mělo 

názor, aby centra působila samostatně. Děkan Čech oslovil s nabídkou začlenění pod fakultu 

jadernou i ÚTEF.  

Předseda legislativní komise  potvrdil, že vystavený materiál skutečně pouze konstatuje, že 

CRRC se vrací zpět pod fakultu jadernou a navíc jsou v něm doplněna čísla kateder. 

 

Hlasování: 29 – 0 – 0  

Usnesení: AS ČVUT schválil Změny Statutu ČVUT v Praze v předloženém znění. 

 

 

4. Schválení Změn Statutu a Organizačního řádu ČVUT FJFI 

 

Viz bod 3. 

Hlasování: 28 – 0 – 1  

Usnesení: AS ČVUT schválil Změny Statutu a Organizačního řádu FJFI v předloženém 
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znění. 

 

 

 

5. Schválení Harmonogramu pro akademický rok 2008/2009 

 

Prorektorka doc. Kohoutková seznámila AS s harmonogramem pro akademický rok 

2008/2009. Konstatovala, že akademický rok je tak jako v minulosti rozdělen do dvou 

semestrů.  Zimní semestr má 14 týdnů, zkouškové období 6 týdnů, letní semestr má 14 týdnů, 

zkouškové období 4 týdny před hlavními prázdninami a 2 týdny po prázdninách.  

Proběhla diskuse (doc. Bílek – kolik bylo návrhů, aby semestr nepokračoval v lednu ?, 

prorektorka – padly návrhy na zkrácení semestru na 12 týdnů, děkan Hrdlička - vyzývá k 

diskusi o zkrácení semestru, děkan Čech – podporuje  návrh na zkrácení semestru, Vrba – je 

nutné hovořit také s externisty, rektor – vedení o problému jednalo, v říjnu se začíná zejména 

kvůli konferenčním aktivitám, zkrácení semestru vedení důrazně odmítlo). 

  

Hlasování: 28 – 0 – 0  

Usnesení: AS ČVUT schválilo Harmonogram pro akademický rok 2008/2009.  

 

6. Schválení Podmínek přijímacího řízení do magisterského studijního programu 

„Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu“ 

 

Materiál byl vystaven na Inforeku. Legislativní komise o materiálu nejednala. 

 

Hlasování: 29 – 0 – 0 

Usnesení: AS ČVUT schválil Podmínky přijímacího řízení do magisterského studijního 

programu „Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu“. 

 

7. Vystoupení rektora ČVUT – zhodnocení části funkčního období 

 

Rektor podal neformální stručnou informaci o zhodnocení části svého funkčního období. 

Podrobnější zhodnocení bude součástí Zprávy o činnosti. 

Rektor poděkoval AS za práci pro ČVUT. 

Rektor uvedl, že ve svém volebním programu deklaroval snahu, aby ČVUT zůstalo 

nejvýznamnější technickou univerzitou v zemi. Z tohoto pohledu se podařilo řadu věcí splnit, 

ale rozhodně ne všechny cíle a předsevzetí, které byly vytčeny. Celkovou bilanci považuje za 

pozitivní. 

Osvědčilo se oddělení porad vedení a porad děkanů s rektorem. 
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Rektor konstatoval, že díky komisi pro SÚZ, řediteli SÚZ i prorektoru Kubovi se výrazně 

zlepšila spolupráce se studenty. 

V pedagogické činnosti rektor ve svém volebním programu deklaroval snahu o získání 

většího množství kvalitnějších uchazečů o studium a snahu zabránit poklesu počtu studentů a 

snížit neúspěšnost ve studiu. Rektor uvedl, že zejména v této oblasti očekával rychlejší 

pokrok. 

Rektor deklaroval, že je třeba nadále  akreditovat nové studijní programy. 

V otázce vědecké a výzkumné činnosti rektor uvedl, že v uplynulém období byl zvýšen důraz 

na aplikační záležitosti výzkumných aktivit, prestižní publikace, patentovou aktivitu, licenční 

aktivitu. 

V oblasti personální politiky rektor uvedl, že trvalou zátěží nadále zůstává otázka vysokého 

průměrného věku pracovníků, a že vedení ČVUT se snaží podporovat mladé pracovníky. 

Dále rektor konstatoval, že klíčovou otázkou je také mezinárodní spolupráce a získání většího 

počtu pracovníků ze zahraničí, tak jak je tomu na ostatních zahraničních univerzitách. 

Mezi největšími investičními akcemi roku 2006 rektor jmenoval požární zajištění budov 

A,B,C,D v Dejvicích, rekonstrukce objektu Kladno Kročehlavy, rekonstrukce poslucháren na 

Karlově náměstí, rekonstrukce fasády Monobloku v Dejvicích. V roce 2007 pak rekonstrukce 

Koleje Orlík, rekonstrukce objektu Kladno Kročehlavy, rekonstrukce objektu Kladno 2.část, 

revitalizace areálu Karlovo náměstí. 

 

8. Vystoupení rektora ČVUT a prorektora pro výstavbu k problematice Generelu 

ČVUT se zaměřením na koleje na Strahově 

 

Prorektor Pavlík seznámil AS s problematikou Generelu ČVUT se zaměřením  na koleje 

Strahov. 

Celá problematika Generelu je rozdělena na tři varianty. První varianta, která je potvrzena 

Ministerstvem financí (199 746 tis Kč), druhá varianta vychází z příslibu odboru investic na 

MŠMT (cca 300 mil Kč), kde je možné navýšení (ale ředitel odboru investic byl odvolán) a 

třetí varianta, která byla předložena již  v září 2006 na MŠMT jako reálný předpoklad našich 

investičních akcí (cca 500 mil Kč). 

Jako prioritu ČVUT stále vidí potřebu optimalizovat stávající stavby z pohledu energetické 

náročnosti, dále postupně připravovat revitalizaci stávajících objektů a výstavbu Nové 

budovy. 

Prorektor Pavlík upozornil na akce, které buď již probíhají nebo budou probíhat v roce 2008. 

Výstavba Nové budovy je v příštím roce zaměřena na projektovou činnost a bude financována 

z vlastních zdrojů. 

Prorektor Pavlík připomněl, že v poslední době  akademickou obec zaujala diskuse kolem 

Strahova. 

V rámci aktualizace Generelu investičního rozvoje byla rozšifrována problematiku bydlení. 

Koleje Strahov – zanedbaná údržba ,nízký standard. Byla představena  urbanistická studie, 

která byla vypracována již za minulého vedení, ale nebyl dostatek času ji odprezentovat. 

Výstavba nového studentského městečka byla odhadnuta na 2,5 miliardy Kč. Prorektor 

upozornil, že slabým článkem této studie je fakt, že při revitalizaci  musí být vždy minimálně 
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jeden objekt vyřazen z provozu  a dochází ke zmenšení kapacity o cca čtvrtinu. Zdůraznil, že 

je velmi složité získat státní dotaci. Upozornil, že na magistrátu Hl. Města Prahy panuje 

názor, že pozemky, které nejsou pod budovami patří v rámci restitučního zákona Hl. Městu 

Praha. Nový územní plán Prahy má být schválen v roce 2011, tzn., že první investiční aktivity 

podle nového územního plánu začnou v roce 2012. Předpokládaná výstavba investice za 2,5 

miliardy Kč jsou tři roky. 

Prorektor představil návrhy možných lokalit pro olympijskou vesnici. Vedení ČVUT 

pracovně uvažuje o lokalitě Ruzyně. 

Diskuse (Lejsková-není otázka dostupnosti do Dejvic nadsazená ? ČVUT nejsou pouze 

Dejvice, studenti nechtějí Strahov opustit, Pavlík – jestliže se objeví kvalitnější bydlení 

studenti Strahov rádi opustí, rektor – na Strahově není reálná možnost zlepšení bydlení, 

situace se tam pouze zhoršuje, ubezpečil, že žádná smlouva, která by zhoršovala dopravní 

dostupnost nebude podepsána, Lábus – prezentace působí jako bychom se Strahova vzdali a 

hledáme jiné řešení, Strahov považuje za velmi cennou lokalitu, objekty na Strahově považuje 

za zrekonstruktovatelné, Pavlík – objekty jsou zrekonstruovatelné, ale nemáme finanční 

prostředky na tuto rekonstrukci, Vrba -  o Strahov je zájem mezi studenty, taktika ČVUT je 

zrekonstruovat všechny malé koleje roztříštěné po celé Praze, Pavlík – ano rekonstruujeme 

Dejvický Campus, Hlaváč – z dlouhodobého pohledu není dobré Strahov opouštět, pokusme 

se vyřešit majetkové vztahy, rektor – majetkové vztahy nelze vyřešit, o návrat  pozemků může 

Praha  požádat kdykoliv, Lábus – rekonstrukce není vždy dražší než nová budova, důležité je 

území Strahova, které je umístěno ve středu města, dělejme všechno proto, abychom území 

neopustili, Pavlík – nemáme finanční prostředky, ze své pozice mám za úkol zajistit výstavbu 

a rekonstrukci objektů ČVUT postupně a hledat zdroje a zde je jeden z možných zdrojů, 

Chadzitaskos -  až se vybydlí Ruzyň co bude dál ?, Sodomka – Strahov je velmi atraktivní 

místo, kvestor – bylo by dobré podporovat vedení v zajišťování lepšího ubytování pro 

studenty, Lábus – je otázkou nakolik investovat do kolejí, studentů bude ubývat, Lejsková – 

studenti nejsou proti lepšímu bydlení, ale Strahova se  nechtějí vzdát, Strahov je součástí 

studentského života, Vrba – bylo řešeno se správní radou ?, rektor – nebylo, záležitost by do 

správní rady šla nejdříve za 8 let, Granja – podporuje stanovisko prof. Lábuse a studentů, 

nevěří, že neexistuje jiné řešení, Pavlík – každý lepší finančně reálný nápad přivítám, Hlaváč 

–pokud vedení ČVUT uvažuje o kolejích v Ruzyni, doporučuje pozdržet rozhodnutí o prodeji 

Krystalu, lokalita je mezi zamýšlenými kolejemi a dejvickým kampusem ČVUT, cena 

pozemku je pravděpodobně vyšší než cena, které ČVUT dosáhne, kvestor – rozhodnutí již 

padlo, rektor – obdrželi jsme nabídku na odprodej podílu VŠE (VŠE má 48%), kvestor – 

nabídka byla pouze signalizována, rektor – souhlasím, Lábus – rozumí tlakům od magistrátu, 

rektor – žádné tlaky nejsou, Bílek – pro zahraniční studenty již není Strahov standardem, 

Zárybnický – z dlouhodobého hlediska není ztráta Strahova dobrá, ale je dobře, že máme další 

alternativu, Semrád – navrhuje projednat v novém senátu, Zápotocký – navrhuje, aby se v 

zápisu objevila pouze jedna věta, o tom, že proběhla diskuse nad tématem Strahovské koleje a 

nad jejich případným opuštěním, Lejsková – žádá, aby diskuse skutečně na některém 

z příštích zasedání proběhla, Chadzitaskos – žádá o formulaci do zápisu : Proběhla diskuse 

nad problémem strahovských kolejí, Zápotocký – souhlasím s co nejkratší formulací, Vrba – 

zásadně nesouhlasím, Lábus – formu zápisu bychom neměli měnit, Zápotocký – téma v AS 

by mělo být diskutovatelné a měl by z něj vyjít nějaký závěr nebo usnesení, předseda AS – 

zápis bude proveden standardním způsobem a rozeslán k připomínkám).  

 

9. Různé 
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a) Informace o přípravě a průběhu voleb do AS ČVUT 

Předseda AS informoval AS o tom, že výsledky voleb do AS 2008-2010 byly rozeslány všem 

členům AS. 

Doc. Bílek  konstatoval, že celkový počet voličů zapsaných ve volebních seznamech bylo 

24 622. Voleb se zúčastnilo 6 131 voličů tedy 24,9%voličů. Volby jsou tedy platné. 

b) Informace o interním auditu Menzy Strahov 

Rektor nechal provést interní audit akce Menza Strahov. Stručné výsledky auditu jsou 

k dispozici na webu. Audit objevil celou řadu nedostatků. Celá rekonstrukce byla plánována 

s celkovými náklady 50 mil. Kč. Skutečné celkové náklady byly 160 mil Kč. Podstatná část 

byla provedena na dluh. Letos byla splacena poslední splátka úvěru. Rektor konstatoval, že 

celá akce byla podřízena jedinému cíli, a to dodržet extrémně krátké termíny. Byly porušeny 

zásady hospodářské činnosti. Prokázat osobní zavinění je velmi problematické. 

Diskuse (Hlaváč – v AS ČVUT končí, znovu nakandidoval, oceňuje výborný pracovní vztah 

mezi AS ČVUT a rektorem Havlíčkem, Zápotocký – hospodářský výsledek není primárním 

ukazatelem hospodaření, kauza Menzy Strahov je selháním všech kontrolních orgánů včetně 

AS, Vrba – vyjádřil zklamání nad vývojem kauzy Strahov, dotazuje se na podání trestního 

oznámení, rektor – trestní oznámení na nikoho nepodá, za špatný podnikatelský záměr nelze 

nikoho trestat, Zápotocký – přeskočila se řada rutinních úkonů). V další diskusi vystoupilli : 

Hlaváč – žádá AS, aby nadále pomáhal vytvářet podmínky  pro výzkumnou  a vědeckou 

práci, což je základem rozvoje ČVUT, Haasz – podporuje stanovisko prof. Hlaváče, Musílek 

– upozornil, že ČVUT má spoustu článků, ale v nepříliš dobře hodnocených médiích, cena 

SIEMENS – ČVUT si vedla dobře v diplomových a doktorských pracích, ale cenu za výzkum 

neobdrželo, Sodomka – důležité je získat kvalitní studenty, Opletal – proč nehovoří vedoucí 

právního oddělení, rektor – nešlo o právní rešerši, pouze jsem se snažil zhodnotit část svého 

funkčního období, Granja – ocenil projev rektora). 

Předseda AS poděkoval všem za spolupráci, popřál klidné vánoční svátky a vše nejlepší 

v novém roce a poděkoval všem senátorkám a senátorům za jejich práci v uplynulém 

funkčním období. 

 

 

1. řádné zasedání nového  AS ČVUT se bude konat  16.1.2008 ve 13.30 hod ve velké zasedací 

místnosti RČVUT. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Ing.Kamila Dušková 

Upravil a z audiozáznamu editoval: 

předseda AS ČVUT 

                     Doc.Ing. Petr Konvalinka,Csc. 

              předseda AS ČVUT  


