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Zápis 

z 6. řádného zasedání AS ČVUT 
konaného dne 28. května 2008 

ve velké zasedací  místnosti RČVUT  
 

  
 

1. Schválení programu 6. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 

2. Kontrola a schválení zápisu ze 5. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 

3. Schválení Rozpočtu ČVUT v Praze pro rok 2008 (3/4 senátorů) 

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

5. Schválení Metodiky rozdělování prostředků dotace na specifický výzkum (3/4 
senátorů) 

6. Schválení Změn Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze (3/4 
senátorů) 

7. Různé 

a) Informace o  přípravě rozvojových projektů ČVUT v Praze (pror. Bíla) 

b) Informace o přípravě projektu vzniku nové Fakulty informatiky (rektor 
Havlíček) 

c) Možnosti využití nemovitosti Krystal (J. Jirků) 

d) Informace o nakládání s finančními prostředky za odprodej nemovitostí  

e) Zveřejňování závěrečných prací (doc. Bílek) 

f) Informace o stavu přípravy projektu ze strukturálních fondů EU (rektor 
Havlíček) 

g) Informace o stavu podaných přihlášek ke studiu na ČVUT v Praze (pror. Kuba) 

h) Informace o novém Inforeku (Ing. Zácha) 

i) Parkování v Dejvicích (doc. Bílek) 

j)  Informace o novele 130 – důsledky pro ČVUT (prof. Haasz) 

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

1. Schválení programu 6. zasedání AS ČVUT 

Předseda AS seznámil členy AS s programem 6.zasedání AS ČVUT. 

Hlasování: 27 – 0 - 0 

Usnesení : AS ČVUT schválil program 6. zasedání AS ČVUT. 

 

2. Kontrola a schválení zápisu z 5. zasedání AS ČVUT 

Předseda AS obdržel formální a věcné připomínky, které zapracoval. 

Hlasování: 26 - 0 - 1 

Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 5. zasedání AS ČVUT po zapracování připomínek. 

 

3. Schválení Rozpočtu ČVUT v Praze pro rok 2008 

 
Kvestor stručně představil Rozpočet ČVUT. Materiál byl projednán s HK a vystaven na 
Inforeku. 
Diskuse: Fiala – HK doporučuje schválit, Chadzitaskos – požaduje do budoucna, aby AS 
projednával také Výroční zprávy mimofakultních součástí, požaduje změnu jednacího řádu, 
Schmid – domnívá se, že to není nutné, rektor – změna vnitřních předpisů není nutná, kvestor, 
Bílek – AS zastupuje všechny součásti, které nejsou fakultní. 

Hlasování: 29 – 1 – 0 

Usnesení: AS ČVUT žádá rektora o předkládání závěrečných zpráv o hospodaření součástí 
ČVUT v Praze. 

Hlasování: 27 – 0 - 3 

Usnesení: AS ČVUT schválil Rozpočet ČVUT v Praze pro rok 2008. 

 

4. Schválení Výroční zprávy o hospodaření ČVUT v Praze za rok 2007 

Zpráva byla projednána na minulém zasedání AS ČVUT. 

HK má určité připomínky k doprovodnému komentáři kvestora. HK doporučuje zprávu 
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schválit. 

 

Diskuse: Fiala - HK připraví koncepční materiál k diskusi o hospodaření ČVUT 

Hlasování: 28 – 0 - 2 

Usnesení: AS ČVUT schválil  Výroční zprávu o hospodaření  ČVUT v Praze za rok 2007  

v předloženém znění. 

 

5.  Schválení Metodiky rozdělování prostředků dotace na specifický výzkum 

 
Rektor konstatoval, že nová Metodika  je reakcí na požadavek předcházejícího AS na změnu 
této Metodiky, tak aby byla možnost se lépe umístit ve světových žebříčcích. Byl navázán 
kontakt s tvůrci těchto žebříčků (zejména díky prof. Šebkovi). Bylo projednáno opakovaně na 
poradě děkanů.  
Rektor konstatoval, že ušetřené prostředky neúčelové rezervy rektora za rok 2007 budou 
použity k odměňování jednotlivých pracovníků za prestižní publikace a citace již v roce 2008, 
tzn. na základě výsledků prestižních publikací a citací za rok 2007. 
Předložený materiál byl projednán HK. Vedení předkládá návrh zveřejněný na Inforeku s tím, 
že HK předloží protinávrh. 
Prorektor Kuba připomněl, že AS přijal 30.5.2007 usnesení, kdy by se měly do hodnocení 
zahrnovat citace a publikace v prestižních časopisech. Postupným cílem je dosáhnout situace, 
kdy každý akademický pracovník bude publikovat průměrně jednu publikaci ročně. 
HK souhlasí s filosofií nové Metodiky i rozdělením na část motivační a výkonovou. HK 
souhlasí s tím, aby složkou, která obdrží dotaci byla fakulta, ale v každém případě by to mělo 
být jednotné. HK považuje metodiku za schvalitelnou až na bod 4a. 
Diskuse: Kuba, Haasz – oceňuje, že jsme tuto metodiku konečně vytvořili, Uhlí ř-není zde 
explicitně vyjádřen význam patentů, Haasz - patenty jsou zahrnuty, ale ne v motivační části, 
rektor – patenty jsou v metodice obsaženy, Uhlíř, Fiala, Lábus - specifický výzkum je pro FA 
nepodstatnou složkou a takto se stane ještě nepodstatnější, tento systém potlačuje specifický 
výzkum na FA, Chadzitaskos, Bittnar - domnívá se, že jsme nedokázali vyjasnit příčinu 
neúspěchu v prestižním žebříčku, děkani by se rádi vyjádřili k této finální navrhované verzi, 
Demel - domnívá se, že metodika zapomněla na zapojení studentů do vědy,  Šebek - Timesy 
hodnotí citace, kvestor - metodiku bychom neměli odkládat, Lábus, Uhlíř, Bittnar, Kuba-
metodika byla připravována od srpna 2007 a byla projednávána několikrát na všech úrovních 
vedení, Jirků - navrhuje schvalování odložit, Haasz - navrhuje o metodice hlasovat dnes, 
neodkládat, Chadzitaskos. 

Jirků navrhuje hlasování odložit na příští zasedání AS ČVUT. 

Hlasování o návrhu senátora Jirků:  12 – 15 - 3 

Usnesení: Návrh nebyl přijat. 

 

Hlasování o návrhu HK, aby se prostředky rozdělovaly na fakulty a nefakultní součásti. 

Hlasování: 11 – 3 – 16 

Usnesení: Návrh vedení ČVUT se změnou bodu 4a metodiky. 
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Protinávrh nebyl přijat. 

 

Hlasování: 19 – 2 – 9 

Usnesení: AS ČVUT schválil Metodiku rozdělování prostředků dotace na specifický výzkum 
v předloženém znění. 

 

6. Schválení Změn Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze 

Bod přesunut na příští zasedání AS. 

 

7. Různé 

a) Informace o přípravě rozvojových projektů ČVUT v Praze (pror. Bíla) 
 
Prorektor Bíla podal předběžnou informaci na základě  požadavků jednotlivých součástí. RP 
se předkládají jako příloha k aktualizaci dlouhodobého záměru. Prorektor prezentoval návrhy 
RP dle pracovišť a dle programů. 
Diskuse: Fiala - požaduje, aby prezentovaná tabulka byla vystavena na Inforeku. 

 

b) Informace o přípravě projektu vzniku Fakulty informatiky (rektor Havlí ček) 

Rektor informoval o tom, že pracovní skupina pod vedením prof. Tvrdíka na vzniku nové   
fakulty intenzivně pracuje. V současné době jsou kompletně připraveny akreditační materiály 
fakulty. Probíhají práce na přípravě studie proveditelnosti, kde jsou deklarovány základní cíle 
a podmínky, které by měla nová fakulta splňovat. 

c) Možnosti využití nemovitosti Krystal (J. Jirků) 

Senátor Jirků požaduje, aby vedení předložilo studii možnosti využití nemovitosti Krystal. 

Diskuse: Zmrzlík- ¾ dnes obhospodařuje UK, roste požadavek UK na financování hotelu 
Krystal, Jirků, Chadzitaskos, Fiala, kvestor. 

Hlasování: 23 – 2 - 5 

Návrh usnesení: AS ČVUT žádá vedení ČVUT, aby předložilo jako materiál pro jednání AS 
ČVUT ekonomickou studii o výhodnosti dalšího využití nemovitosti Krystal nebo případného 
prodeje stávajícího spoluvlastnického podílu. 

d) Informace o nakládání s finančními prostředky za odprodej nemovitostí 

Kvestor informoval o tom, že o čistém výnosu z prodeje nemovitostí (Chata Slunečná, Hotel 
Prenet, Hotel Modrá hvězda) rozhodl rektor dle metodiky. Byly navýšeny FRIMy SÚZu a 
Rektorátu. 

Užití na Rektorátu se plánuje na technické zhodnocení Masarykovy koleje, užití na SÚZu se 
plánuje na rekonstrukci výtahů ve Studentském domě. 

e) Zveřejňování závěrečných prací (doc. Bílek) 

Doc. Bílek připomněl problémy při zveřejňování závěrečných prací (jaký rozsah), žádá 
vedení, aby zaujalo jasné stanovisko. 



 5

Diskuse: kvestor - bylo projednáno na vedení, nedošlo k dohodě na jednání mezi děkany 

f) Informace o stavu přípravy projektu ze strukturálních fondů EU (rektor 
Havlíček) 

Bylo podepsáno společné memorandum o spolupráci mezi ČVUT, VŠCHT, ČZU a vedením 
Středočeského kraje. Středočeský kraj tak bude spolupracovat při zajištění pozemku 
Středočeského inovačního centra.  

V názvu se nebude vyskytovat slovo „park“. Ucházíme se o projekty do operačního programu 
„V ěda a výzkum pro inovace“ do prioritní osy č.2. 

MŠMT bude hodnotit projekty bez ohledu na longlist. Do 30.6.2008 musíme pro MŠMT 
připravit stručný výtah (stručnou anotaci) projektu. 

g) Informace o stavu podaných přihlášek ke studiu na ČVUT v Praze (pror. Kuba) 

Členové AS obdrželi tabulku s přehledem o počtu přihlášených a přijatých studentů od roku 
2001. Jsou zde výrazné propady u velkých fakult. Za poslední rok je to na celém ČVUT 
propad o víc než 2 tisíce studentů. 

Diskuse: Lábus - je nutné reagovat na demografický propad, Demel - pokles bude ještě 
výraznější,rektor, Lábus,Bílek, Filingerová, Kašpar,Hromek, Semrád. 

h) Informace o novém Inforeku (Ing. Zácha) 

Ing. Zácha seznámil členy AS jakým způsobem pracovat s novým Inforekem. Od tohoto 
zasedání AS budou veškeré informace pouze na novém Inforeku. 

V případě dotazů kontaktovat pí. Vološčukovou (VIC). 

Diskuse: Bílek – požaduji staré informace (zápisy, usnesení,..), VIC – doplníme. 

i) Parkování v Dejvicích (doc. Bílek) 

Připomněl problém s parkováním po zavedení parkovacích míst. Požádal vedení, aby se 
informovalo na Úřadu Městské části Prahy 6. 

j) Informace o novele 130 – důsledky pro ČVUT (Haasz) 

Prof. Haasz přednesl stručnou presentaci. 

Novela zákona 130 je v současné době v meziresortním řízení. S novelou úzce souvisí  změny 
v hodnocení Výzkumu a vývoje v roce 2008.  

Navrhované úpravy v hodnocení: nebude se provádět hodnocení efektivnosti, ale budou se 
hodnotit pouze výsledky, navržené prostředky budou rozděleny na úrovni poskytovatelů, do 
hodnocení budou zahrnuty všechny výsledky za roky 2003-2007, změna ve způsobu 
hodnocení impaktovaných časopisů 

Termíny příštích zasedání AS ČVUT: 

24.9.08, 29.10.08 – 30.10. 08 případné výjezdní zasedání, 26.11.08, 17.12.08, 21.1.09 
 
7. řádné zasedání  AS ČVUT se bude konat  25.6.2008 ve 13.30 hod ve velké zasedací 
místnosti RČVUT. 
 
Zapsala: Ing.Kamila Dušková 
Upravil a z audiozáznamu editoval:       Doc.Ing. Petr Konvalinka,CSc. 
předseda AS ČVUT        předseda AS ČVUT  


