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Zápis 

z 3. řádného zasedání AS ČVUT 
konaného dne 27. února 2008 

ve velké zasedací  místnosti RČVUT  
 

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

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

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

4. Schválení Rozpisu příspěvku a dotací ČVUT v Praze ze SR pro rok 2008 (3/4 
senátorů) 

5. Schválení úprav Stipendijního řádu ČVUT v Praze (3/4 senátorů) 

6. Projednání Příkazu rektora 3/2008 Poplatky spojené se studiem (2/3 senátorů) 

7. Volba zástupců AS ČVUT do komise pro hodnocení projektů Fondu celoškolských 
aktivit (2/3 senátorů) 

8. Informace o investičních akcích ČVUT v Praze v roce 2008 (2/3 senátorů) 

9. Informace o stavu přípravy Technologického parku (2/3 senátorů) 

10. Různé  

a) Příprava výroční zprávy AS ČVUT za rok 2007 

b) Dotaz na rektora 

c) Informace prof.Valáška 

 
 
Přítomni : doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (F1), prof. Ing. arch. Ladislav Lábus (F5), Ing. 
arch. Jan Paroubek (F5), Mgr. Veronika Vymětalová (F7),  doc. RNDr. Jiří Demel, CSc. (F1), 
doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (MÚVS),  Ing. Jaroslava Babánková (F5),  Ing. Jan Kašpar (F7), 
doc. Ing. Jan Bílek, CSc. (F3), doc. Dr. Ing. Ivan Richter (F4), prof. Ing.Pavel Fiala, 
CSc.(F4), Ing. Mudr. Vítězslav Kříha, Ph.D. (F3), Ing. M.Sc. Patrik Kutílek, Ph.D. (FBMI), 
prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. (F2), PhDr. Jaroslav Schmid, CSc. (ÚTVS), doc. Ing. Petr 
Štemberk, CSc.(F1),  Jaromír Kašpar (F4), Ing. Michaela Dudíková (KÚ), Miroslava 
Filingerová (F3), Ing. Jan Gruber (F4), Ing. Vladimír Hromek (F2), Ing. Jonáš Jirků (F6), Jiří 
Mašín (F6),  Ing. Pavel Lysák l (F2), Ing. Radka Pernicová (F1), prof. Ing. Michael Valášek, 
DrSc. (F2) , doc. Ing. Jaromír Sodomka, CSc. (F6), Ing. Dagmar Kočárková, Bc (F6), David 
Karal  (F4), doc. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc. (F4), Ing. Žídek Libor (F6), Tomáš Martinka 
(FBMI).  
 
Omluveni z jednání : Lucie Hofmanová, DiS. (FBMI), Ing. Ivo Šimůnek, CSc. (KÚ), prof. 
Ing. Vladimír Haasz, CSc.(F3), prof. Ing. Uhlíř Ivan, DrSc. (F2), Jitka Molnárová  (F5), Eva 
Procházková  (F1), Mgr. Jan Sova  (MÚVS), Ing. Karel Kadeřábek, Bc.(F5). 
 
Neomluveni z jednání: 
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Hosté:  rektor Václav Havlíček, prorektor Kuba, prorektorka Kohoutková, prorektor Pavlík,  
ředitel SÚZ Zmrzlík, ředitel VIC Kalika, ředitel TIC Press, děkan Bittnar, děkan Hrdlička, 
Ing.Voříšková,  Ing. Zárybnický, Ing. Musil. 
 
 
 

1. Schválení programu 3.zasedání AS ČVUT 
Předseda AS seznámil členy AS s programem 3.zasedání AS ČVUT. 

Hlasování: 30 – 0 - 0 
Usnesení : AS ČVUT schválil program 3. zasedání AS ČVUT. 

 

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

Hlasování: 31 – 0 - 0 
Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 2. zasedání AS ČVUT, konaného dne 30.1.2008 po 
zapracování připomínek. 

 

3. Schválení XXV. změn Statutu ČVUT v Praze 
Předseda AS informoval o tom, že verze XXV. Změn Statutu byla vystavena na Inforeku.  
Změny se týkají formulace čl.15, odstavce 1 a přílohy Statutu, čl.5. 

Předseda LK – bez připomínek. 

Hlasování: 31 – 0 - 0 
Usnesení: AS ČVUT schválil XXV. změny Statutu ČVUT v Praze v předloženém znění. 

 

4.  Schválení Rozpisu příspěvku a neinvestičních dotací ze SR pro rok 2008 
Rozpis předkládá kvestor zastoupený Ing. Voříškovou. 

Úvodem rektor informoval AS o tom, že Rozpis příspěvku a neinvestičních dotací ze SR pro 
rok 2008 byl připraven přesně podle metodiky schválené AS a obsahuje pouze dvě účelové 
rezervy, které nejsou  Metodikou jednoznačně stanoveny a to: „IAV a Technologický park“ v 
částce 8,5 mil Kč a položku pro „Zřízení a provoz Ústavu historie  techniky“. 

Ing. Voříšková prezentovala AS  přehled hospodaření ČVUT za rok 2007 (žádná ze součástí 
neměla záporný HV, vyšší HV ČVUT proti očekávání, nevyčerpané prostředky na 
technologický park) a poté samotný Rozpis příspěvku a dotací ze SR pro rok 2008, který měli 
členové AS k dispozici. 

Předseda HK prof. Fiala konstatoval, že Rozpis se přesně řídil Metodikou schválenou AS. HK 
doporučuje schválit. 

Diskuse (Zmrzlík-pokles ve stravování byl způsoben půlroční odstávkou Technické Menzy, 
Schmid, ředitel VIC-řídící komise proběhla dnes, materiál o hospodaření VIC tam projednaný 
půjde do AS příště, Fiala-materiál měl být již projednán na minulé řídící komisi a dnes 
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předložen AS, žádá tedy o ústní informaci o hospodaření za loňský rok, ředitel VIC – podal 
stručnou informaci o hospodaření VIC za rok 2007 ( HV byl kladný, nebyly dokončeny tři z 
úkolů), Fiala – žádá o písemnou informaci o hospodaření VIC za rok 2007 a plán hospodaření 
pro r. 2008, Fiala – chybí také zdůvodnění Fakulty strojní, Valášek - materiál byl zpracován, 
asi došlo k nedopatření). 

Hlasování: 30 – 0 – 2 
Usnesení: AS ČVUT schválil Rozpis příspěvku a neinvestičních dotací ze SR pro rok 2008. 
Součásti VIC, Fakulta strojní dodají písemné zdůvodnění dle Metodiky. 

 

5. Schválení úprav Stipendijního řádu ČVUT v Praze 
Materiál byl vystaven na Inforeku. 

Materiál předkládá prorektor Kuba. Úpravy jsou vyvolány změnou Vysokoškolského zákona  
v části o stipendiích (zrušení přídavků na dítě ve zvýšené výměře). S tím souvisí upřesnění 
znění textu Stipendijního řádu ČVUT u prospěchových stipendií a zrušení žádosti o 
prospěchové stipendium. 

Materiál byl souhlasně projednán poradou proděkanů. 

Diskuse (Bílek-1,5 násobek životního minima bude platit i příští rok?, Kuba - formulace 
vychází z Vysokoškolského zákona, Demel - formální připomínka, Kuba - souhlasí). 

Hlasování: 31 – 0 - 0  
Usnesení: AS ČVUT schválil úpravy Stipendijního řádu ČVUT v Praze v předloženém znění.  

 

6.  Projednání Příkazu rektora 3/2008 Poplatky spojené se studiem 
Materiál předkládá prorektorka Kohoutková. 

Prorektorka Kohoutková obdržela několik dotazů od  senátora Kříhy. 

Proč poplatky vybíráme? Vybírat poplatky nám ukládá  Zákon o VŠ a máme tři typy poplatků 
(poplatky za přijímací řízení, za delší než je standardní délka studia plus  jeden rok a za další 
studium). 

Kolik za poplatky ČVUT vybere? Za delší a další studium u 1998 studentů 25 mil Kč. 

Poplatky jsou splatné nejméně jeden týden před začátkem semestru. 

Diskuse (Fiala - co se stane, když student nezaplatí? Kohoutková - jedná se o disciplinární 
přestupek, jde tedy před disciplinární komisi, Martinka - je pro ČVUT výhodnější podávat 
přihlášku elektronicky? Kohoutková - na přihlášce je nutný podpis, „čistě“ elektronická 
přihláška tedy není dnes možná, Kříha - poplatky za další studium neschvaluje, rektor - 
MŠMT velmi často argumentuje, že poplatky lze vybírat i ve vyšší míře, Demel - vybrané 
poplatky za stipendia jsou příjmem stipendijního fondu, Jirků – neplánuje se snížení nebo 
zrušení poplatků u dalšího studia?, rektor-ne, Demel, Lábus – nesouhlasí se zrušením 
poplatků při dalším vzdělávání, Sodomka). 

Hlasování: 28 – 1 – 3  
Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Příkaz rektora 3/2008 Poplatky spojené se studiem. 
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7. Volba zástupců AS ČVUT v komisi pro hodnocení projektů Fondu celoškolských 
aktivit ČVUT v Praze 

Předseda AS obdržel dopis od prorektora Bíly se žádostí o volbu zástupců do komise pro 
hodnocení projektů Fondu celoškolských aktivit ČVUT v Praze. Bude delegován jeden 
zástupce za zaměstnance a jeden zástupce za studenty. 

Navrženi byli: ing. Drápal – za studenty a doc. Demel – za zaměstnance. 

Složení volební komise: předseda komise doc.Bílek, členové ing. Babánková a ing. Gruber. 

Hlasování o složení volební komise: 30 – 0 - 2 

Hlasování:  Ing. Drápal  29 – 1 – 1 -1 neplatný 

  Doc. Demel 28 – 1 – 1 – 2 neplatné 

Usnesení: AS ČVUT zvolil zástupce do komise pro hodnocení projektů Fondu celoškolských 
aktivit ČVUT v Praze: doc. Demel (28-1-1-2neplatné), Ing. Drápal (29-1-1-1neplatný). 

  

8. Informace o investičních akcích ČVUT v Praze v roce 2008 
Informaci o investičních akcích na r. 2008 rozšířenou o akce, které proběhly v roce 2007 
podal prorektor Pavlík. 

Na základě výběrového řízení byl vybrán generální projektant na výstavbu Nové budovy, 
kterým se stal VPÚ DECO. Současně s tím byla podepsána smlouva, kde byla stanovena cena 
a zejména termíny, které byly směřovány k tomu, aby mohla být zahájena výstavba Nové 
budovy v roce 2008. V lednu 2008 jsme obdrželi dokumentaci pro územní řízení, 
dokumentace byla předložena na městské části Prahy 6. Byl zpracován orientační propočet 
investičních nákladů, provozních nákladů a ten potvrdil původní rozsah na částku 1 109 mil 
Kč. Do srpna roku 2008 bychom rádi obdrželi stavební povolení. 

Prorektor Pavlík informoval o  investičních akcích ukončených v roce 2007 nebo s 
plánovaným ukončením v roce 2008  ( Zastřešení atria v objektu D, Rekonstrukce Koleje 
Orlík – 2.etapa, Rekonstrukce objektu č.p. 3105 Kladno I. - Kročehlavy – I.etapa, Zahájení 
II.etapy Kladno I.-Kročehlavy – II. Etapa, Revitalizace areálu KN, KN – budova E, 
rekonstrukce poslucháren K1 a K9 a další drobné akce). 

Prorektor Pavlík představil AS rozpis rozpočtu programu 233 320 Rozvoj a obnova MTZ 
ČVUT Praha dle ČVUT   v optimální výši 345 mil Kč. Prezentoval také představu MŠMT o 
investičních akcích ve výši 199 mil Kč. 

Prezentovaný materiál bude vystaven na Inforeku. 

Diskuse (Chadzitaskos–jak velká  bude nová podlahová plocha v Nové budově ČVUT?, 
Pavlík - 15 tis m2, rektor, Bittnar – z přehledu investičních akcí v období 2003 – 2007 je 
vidět, že F1 je významně podfinancovaná, bude žádat rektora o nápravu, Lábus - užitná 
plocha Nové budovy ČVUT je cca 23 tis m2). 

 

9. Informace o stavu přípravy Technologického parku 
Informaci o stavu přípravy Technologického parku podal prorektor Kuba. 

Středočeský technologický park je projektem tří univerzit: ČVUT, VŠCHT, ČZU. 
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Park je připravován pro SF EU (zejména VaVpI). Schválení v Bruselu by mělo proběhnout ve 
druhé polovině roku 2008. 

V těchto dnech skončila na univerzitě první etapa screeningu. Projekt by měl být zaměřen na 
aplikovaný výzkum s výstupy do průmyslu, případně transfer technologií. Celý projekt by 
mohl být zaměřen na energeticky udržitelné technologie, případně udržitelné technologie, 
technologie pro udržitelný rozvoj atd. Celý Technologický park musí být neziskový, ale 
samofinancovatelný. 

Program má čtyři prioritní osy: 

1) zaměření na aplikovaný výzkum s výstupy do praxe 

2) centra regionálního výzkum 

3) podpora malých a začínajících firem - inkubátor 

4) posílení vzdělávacích kapacit 

4. února bylo podepsáno Memorandum o porozumění, kdy rektoři tří výše uvedených 
univerzit deklarují, že chtějí vybudovat Středočeský technologický park. ČVUT se stalo 
koordinátorem. Počáteční podíl univerzit je 50(ČVUT)-40(ČZU)-10(VŠCHT). Největší část 
projektu by měla být zaměřena na osu č.1) eventuelně č.2). Prorektor Kuba představil dle 
prvotních projektů  strukturu parku se základními pilíři, kterými jsou : udržitelná doprava, 
inteligentní dům, udržitelná distribuovaná energetika, inteligentní materiály, zdraví a životní 
prostředí. 

Diskuse (Bittnar - ideu i strukturu považuje za dobrou, doporučuje nespojovat Technologický 
park a VaVpI,  název „Technologický park“ je třeba změnit, Hrdlička, Sodomka). 

 

10. Různé 

a) Příprava výroční zprávy AS ČVUT za rok 2007 
Předseda AS konstatoval, že výroční zpráva je připravena, chybí pouze zpráva KSÚZ. 

b) Dotaz na rektora 
Kašpar informoval AS, že v katastru nemovitostí byl zahájen 7.1.2008 proti ČVUT soudní 
spor. Rektor o žádném novém sporu vedeném proti ČVUT není informován.  

c) Informace prof. Valáška 
Dne 27.2. proběhla úvodní schůze KRAV. Jedním z témat, kterým se komise věnovala byl 
článek v HN věnovaný hodnocení vědy a výzkumu, kde ČVUT nedopadlo dobře, zejména 
proto, že řada výzkumných projektů je mezifakultních.Profesor Valášek žádá rektora o 
prošetření a poskytnutí informace na příštím zasedání AS, jak tuto věc „napravit“. 

Rektor konstatoval, že problémem se vedení zabývá a  pověřil prorektora Musílka a 
ředitele VIC, aby provedli analýzu a mohla být provedena náprava.  

 
4. řádné zasedání  AS ČVUT se bude konat  26.3.2008 ve 13.30 hod ve velké zasedací 

místnosti RČVUT. 
 
Zapsala: Ing.Kamila Dušková    Doc.Ing. Petr Konvalinka,CSc. 
Upravil a z audiozáznamu editoval:    předseda AS ČVUT  
předseda AS ČVUT 


