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Zápis 

ze 4. řádného zasedání AS ČVUT 
konaného dne 26. března 2008 

ve velké zasedací  místnosti RČVUT  
 

  
 

1. Schválení programu 4. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 

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

3. Schválení Volebního a jednacího řádu FBMI ČVUT v Praze (3/4 senátorů) 

4. Projednání Scénáře ubytování na kolejích ČVUT v Praze (2/3 senátorů) 

5. Projednání Metodiky rozdělování prostředků na specifický výzkum ČVUT v Praze 
(2/3 senátorů) 

6. Schválení Výroční zprávy o činnosti ČVUT v Praze za rok 2007 (3/4 senátorů) 

7. Projednání Výroční zprávy o činnosti AS ČVUT v Praze za rok 2007 (2/3 senátorů) 

8. Informace o záměru zřídit pracoviště ČVUT na ÚJV v Řeži (2/3 senátorů) 

9. Různé  

a) Informace o vývoji situace s vlastnickými vztahy k pozemkům ČVUT v Praze 

b) Informace o kolektivním vyjednávání s odbory 

c) Zákaz kouření na kolejích ČVUT 

d) Vyslání zástupce do komise pro hodnocení RP za rok 2007 

e) Příprava vzniku nové fakulty informatiky 
 
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. (F7), prof. 
Ing. Jiří Nožička, CSc. (F2), PhDr. Jaroslav Schmid, CSc. (ÚTVS), doc. Ing. Petr Štemberk, 
CSc.(F1), Ing. Jaromír Kašpar (F4), Miroslava Filingerová (F3), Ing. Jan Gruber (F4), Ing. 
Vladimír Hromek (F2), Jonáš Jirků (F6), Jiří Mašín (F6),  Ing. Pavel Lysák (F2), Ing. Radka 
Pernicová (F1), prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (F2), doc. Ing. Jaromír Sodomka, CSc. 
(F6), Ing. Dagmar Kočárková, Bc (F6), Ing. Ivo Šimůnek, CSc. (KÚ), Mgr. Jan Sova 
(MÚVS), doc. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc. (F4), prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc. (F2), Eva 
Procházková (F1), 
 
Omluveni z jednání : Lucie Hofmanová, DiS. (F7), prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.(F3), Jitka 
Molnárová (F5), Ing. Karel Kadeřábek Bc.(F5), Ing. Michaela Dudíková (KÚ), David Karal 
(F4), Ing. Libor Žídek (F6), Tomáš Martinka (F7). 
 
Hosté:  prorektor Dr. Kuba, prorektorka doc. Kohoutková, prorektor doc. Pavlík, prorektor 
prof. Vejražka, prorektor prof. Bíla, kvestor Ing. Pětioký, ředitel SÚZ Ing. Zmrzlík, děkan 
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doc.Čech, ředitel ÚVIČ Ing. Kubant. 
 

1. Schválení programu 4.zasedání AS ČVUT 

Předseda AS seznámil členy AS s programem 4.zasedání AS ČVUT. 

Hlasování: 30 – 0 - 0 

Usnesení : AS ČVUT schválil program 4. zasedání AS ČVUT. 

 

2. Kontrola a schválení zápisu z 3. zasedání AS ČVUT 

Předseda AS obdržel k zápisu z 3. zasedání připomínky, které zapracoval. 

Hlasování: 32 - 0 - 0 

Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 3. zasedání AS ČVUT, konaného dne 27.2.2008 po 
zapracování připomínek. 

 

3. Schválení Volebního a jednacího řádu FBMI ČVUT v Praze 

Volební a jednací řád FBMI byl vystaven na Inforeku a byl projednán v legislativní komisi. 

Předseda legislativní komise konstatoval, že došlo k úpravě stávajícího Volebního a jednacího 
řádu. O úpravách byli členové AS ČVUT informováni. Legislativní komise doporučuje 
schválit. 

Hlasování: 32 – 0 - 0 

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

 

4. Projednání Scénáře ubytování na kolejích ČVUT v Praze 

Se Scénářem ubytování na kolejích ČVUT v Praze seznámil AS ČVUT prorektor Dr. Kuba. 

Ve Scénáři došlo v letošním roce k řadě změn. Mezi nejvýznamnější patří: posílení významu 
studenta ČVUT, zvýšení významu prospěchu oproti minulosti, závazek SÚZu nezvyšovat 
cenu kolejného, atd. 

Materiál byl vystaven na Inforeku. 

Ředitel SÚZ poděkoval p. Lysákovi a p. Mašínovi za spolupráci na Scénáři. Scénář měl 
jediný základní požadavek a to co nejvíce pomoci fakultám, aby získaly co nejvíce studentů. 
Ředitel SÚZ zdůraznil prioritu, kterou mají při ubytování studenti ČVUT. 

Hlasování: 32 – 0 - 0 

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Scénář ubytování na kolejích ČVUT v Praze v 
předloženém znění. 

 

5.  Projednání metodiky rozdělování prostředků za specifický výzkum ČVUT 
v Praze 

 Bod byl z jednání stažen na žádost předkladatele. 
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6. Schválení Výroční zprávy o činnosti ČVUT v Praze 

S Výroční zprávou o činnosti ČVUT v Praze seznámil AS stručně prorektor prof. Bíla. 

Výroční zpráva byla vystavena na Inforeku. 

Výroční zpráva byla tak jako každý rok zpracována dle osnovy MŠMT, které letos vynechalo 
některé z kapitol (řízení a integrita ČVUT, programové financování). 

Diskuse( Fiala, Bílek). 

Hlasování: 31 – 0 - 1   

Usnesení: AS ČVUT sschválil Výroční zprávu o činnosti ČVUT v Praze bez připomínek.  

 

7.  Projednání Výroční zprávy o činnosti AS ČVUT v Praze za rok 2007 

 

Předseda AS ČVUT shrnul ve zprávě faktické údaje po oblastech a ponechal prostor pro 
připomínky a doplnění. Na příštím zasedání AS ČVUT bude zpráva schvalována. 

 

8. Informace o záměru zřídit pracoviště ČVUT na ÚJV v Řeži 

Informaci o záměru zřídit pracoviště ČVUT na ÚJV v Řeži přednesl zástupce předkladatele 
děkan doc. Čech. 

Děkan doc. Čech konstatoval, že by se mělo jednat o společné pracoviště několika fakult a 
mělo by to být pracoviště, které se bude moci ucházet o granty. Pracoviště bude ve správě  
fakulty strojní. 

Doc. Bílek upozornil, že je třeba si ujasnit jaký statut bude pracoviště mít a podle toho upravit 
Statut ČVUT v Praze. 

Usnesení: AS ČVUT vzal na vědomí informaci o záměru zřídit pracoviště ČVUT na ÚJV v 
Řeži. 

  

 

9. Různé 

a) Informace o vývoji situace s vlastnickými vztahy k pozemkům ČVUT v Praze 

Informace o vývoji situace s vlastnickými vztahy k pozemkům ČVUT podal AS prorektor 
doc. Pavlík. 

Na základě informací z minulého zasedání AS ČVUT zástupci ČVUT navštívili katastr 
nemovitostí, kde zjistili, že skutečně byl Magistrátem hl. m. Prahy  podán návrh na změnu 
právního vztahu k nemovitostem, které byly vyčísleny a současně 25.2.2008 byly zmíněné 
nemovitosti zaplombovány. Při prověřování jednotlivých pozemků bylo zjištěno, že 
Magistrát uplatnil nároky podobně jako v roce 2003 a navíc přidal právo na pozemek parc. 
číslo 532 Veleslavín (Sauna Střešovice). 17.3. byly zaslány dopisy primátorovi hl.m. 
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Prahy, kde ČVUT mimo jiné navrhuje schůzku s vedením magistrátu. Na dopisy dosud 
není odpověď. 

Diskuse (Lábus, Sodomka). 

b) Informace o kolektivním vyjednávání s odbory 

Informaci podal AS kvestor. Vyjednávání s odbory mělo dvě kola. Výsledkem 
dosavadních jednání je plánované navýšení mzdových tarifů zaměstnanců o 3%. 
Kalkulace navýšení o 3% byla projednána na grémiu. 

Kvestor upozornil na další drobné úpravy připravované Kolektivní smlouvy.  

Diskuse (Valášek, kvestor, Sodomka, Chadzitaskos). 

c) Zákaz kouření na kolejích ČVUT 

Doc. Chadzitaskos informoval AS, že se na něj obrátili studenti s požadavkem na zákaz 
kouření na kolejích. 

Ředitel SÚZ informoval o současné situaci. Dnes je v domovním řádě povoleno kouření 
na pokojích pouze tehdy, pokud všichni na pokoji souhlasí. Ředitel SÚZ navrhuje změnu 
(zpřísnění) domovního řádu v tomto smyslu projednat na vedení. 

d)Vyslání zástupce AS do komise pro hodnocení RP za rok 2007 

Prorektor Bíla žádá AS o vyslání zástupce do komise, která bude hodnotit RP za rok 2007. 

Předseda AS navrhuje Mgr. Vymětalovou. 

Zástupcem AS v komisi pro hodnocení RP za rok 2007 se stala Mgr. Vymětalová. 

e) Příprava vzniku nové fakulty informatiky  

Předseda AS informoval o tom, že rektor pověřil prof. Tvrdíka přípravou vzniku nové 
fakulty informatiky. 

Materiál bude vystaven na Inforeku. 

Diskuse (Kříha, Valášek, Bílek, Sodomka, Štemberk). 

 

Diskuse: prof. Valášek – proč vedení navrhuje vytváření plánu rozpočtu na 7 let dopředu ? 
kvestor – pro naši účast v řadě projektů je po ČVUT takový výhled požadován a jakýkoliv 
střednědobý plán ČVUT chybí, Lysák – co je pravdy na informaci, že lze koupit akademický 
titul ? Konvalinka – informaci obdržel e-mailem, bude prověřeno prorektorkou Kohoutkovou 
a prorektorem Kubou. 

  
5. řádné zasedání  AS ČVUT se bude konat  23.4.2008 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  


