Zápis
ze 8. řádného zasedání AS ČVUT
konaného dne 24. září 2008
ve velké zasedací místnosti RČVUT

1. Schválení programu 8. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)
2. Kontrola a schválení zápisu ze 7. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)
3. Schválení změn Statutu ČVUT v Praze FBMI (3/4 senátorů)
4. Schválení Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT v Praze a informace o
rozvojových projektech ČVUT (3/4 senátorů)
5. Schválení návrhu mimořádného člena VR ČVUT (3/4 senátorů)
6. Schválení zástupců ČVUT v RVŠ (3/4 senátorů)
7. Projednání Návrhu akreditace studijních programů Informatika pro BSP, MSP a
DSP ČVUT v Praze FI (2/3 senátorů)
8. Projednání návrhu na založení zájmového sdružení právnických osob s názvem
Sdružení Nové Dejvice (2/3 senátorů)
9. Různé
a) Informace o projektu univerzitního centra pokrokových technologií (Bittnar)
b) Informační systémy na ČVUT (Kříha)
c) Informace o vývoji situace vlastnictvím pozemků ČVUT (rektor)
d) Informace o výjezdním zasedání AS ČVUT (Konvalinka)
e) Informace o studijním a zkušebním řádu pro studenty ČVUT (Kříha)
f) Informace o práci studijního oddělení (Filingerová)
g) Metodika rozpisu dotace prostředků specifického výzkumu (Valášek)
h) Národní technická knihovna (Fiala)

Přítomni : Ing. Babánková Jaroslava (F5), Doc.Ing. Jiří Demel, CSc. (F1), Ing. Dudíková
Michaela (KÚ), Prof. Ing.Pavel Fiala, CSc.(F4), Filingerová Miroslava (F3), Hofmanová
Lucie, DiS. (FBMI), Ing. Hromek Vladimír (F2), Doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4),
Ing. Jan Kašpar (F7), Doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (F1), Ing. Mudr. Kříha Vítězslav,
Ph.D. (F3), Ing. M.Sc. Kutílek Patrik Ph.D. (FBMI), Ing. Jirků Jonáš (F6), Prof. Ing. arch.
Ladislav Lábus (F5), Martinka Tomáš (FBMI), Mašín Jiří (F6), Prof. Ing. Nožička Jiří, CSc.
(F2), Ing. arch. Jan Paroubek (F5), Ing. Pernicová Radka (F1), Doc.Dr. Ing. Ivan Richter
(F4), Doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (MÚVS), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), Ing. Ivo
Šimůnek, CSc. (KÚ), Doc. Ing. Štemberk Petr, CSc.(F1), Prof. Ing. Uhlíř Ivan, DrSc.(F2),
Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (F2), Mgr. Veronika Vymětalová (F7),
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Omluveni z jednání: Ing. Lysák Pavel (F2), Doc. Ing. Jan Bílek, CSc.(F3), Prof. Ing.
Vladimír Haasz, CSc.(F3), Jaromír Kašpar (F3), Ing. Kočárková Dagmar, Bc (F6), Doc. Ing.
Jaromír Sodomka, CSc. (F6), Ing. Gruber Jan (F4), Karal David (F4),
Neomluveni z jednání: Procházková Eva (F1), Ing. Žídek Libor (F6), Ing. Kadeřábek Karel
Bc.(F5),
Hosté: rektor prof. Havlíček, kvestor Ing. Pětioký, prorektorka doc. Kohoutková, prorektor
prof. Vejražka, prorektor prof. Bíla, ředitel SÚZ Ing. Zmrzlík, ředitel TIC RNDr. Press,
ředitel VIC Ing. Kalika, děkan doc. Šimák, děkan prof. Bittnar, prof. Tvrdík, prof. Hlaváč
1. Schválení programu 8. zasedání AS ČVUT
Předseda AS seznámil členy AS s programem zasedání.
Vzhledem k nízké účasti senátorů (AS ČVUT není usnášení schopný) navrhl předseda AS
přesunout projednávání bodů 3.-8. na příští zasedání AS (29.10.2008).
Hlasování: 18 – 1 – 6
Usnesení: Projednávání bodů 3. -8. se přesouvá na zasedání AS dne 29.10.2008.

2. Kontrola a schválení zápisu ze 7. zasedání AS ČVUT
Předseda AS obdržel několik formálních připomínek a několik připomínek neformálního
charakteru, které opravil.Opravená verze byla vystavena na Inforeku.
3. Různé:
a) Informace o projektu univerzitního centra pokrokových technologií (Bittnar)
Děkan Bittnar shrnul postup při podávání projektu a označil jeho největší slabiny.
Vzhledem k časové tísni byl projekt odevzdán bez konzultace s MŠMT a proto se od počátku
nepočítalo se zvláštním úspěchem. Byla připravena prezentace projektu, kterou se nepodařilo
přepracovat do projektu. Děkan Bittnar upozornil, že ČVUT nemá mechanismy, aby mohla
vystupovat jako celek. Není naděje, abychom se dostali do „velkého“ projektu.
Současná situace je taková, že se bude pokračovat na třech projektech (dva koordinuje ČVUT,
jeden ČZU). Projekty zůstanou obsahově stejné, ale formálně se změní.
Děkan Bittnar vyzval senátory k připomínkám.
Diskuse: rektor - velký projekt jsme dosud nevzdali, Bittnar, Press – chystají se projekty z osy
tři?, Bittnar – ne, Mašín – je k nahlédnutí hodnotící zpráva?, rektor - bude vyvěšena na
Inforeku.
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b) Informační systémy na ČVUT (Kříha)
Senátor Kříha se otázal pana rektora na stav KOSu a jeho unifikaci na ČVUT. Rektor
konstatoval, že během letních prázdnin se nepodařilo převést KOSy F2 a F3 pod centrální
KOS. Dle ředitele VIC by k unifikaci KOSů mělo dojít v listopadu roku 2008. Musí být
provedeny další technické úpravy související zejména se změnou zkušebního řádu.
Senátor Kříha seznámil AS se stavem MISu (vypršelý certifikát, nepravdivé údaje, export do
excelu předpokládá anglické prostředí).
Ke stavu MISu se vyjádřil ředitel VIC Kalika, podle jehož vyjádření problém MISu přímo
souvisí se stavem KOSu.
c) Informace o vývoji situace s vlastnictvím pozemků ČVUT (rektor)
Pozemky Strahov, Kotlářka, Sauna Střešovice byly v katastru nemovitostí označeny plombou.
Došlo k jednání prorektora Pavlíka a ing. Kubanta na magistrátě hl. m. Prahy, kde došlo
k ústní dohodě, že u pozemků Kotlářka a Sauna Střešovice magistrát plomby stáhne.
Magistrát plomby stáhl, ale byla podána žaloba na určení vlastnictví.
Diskuse: Mašín – jaký je postoj ČVUT k pozemkům na Strahově? Rektor – ČVUT o
pozemky zájem má, Pernicová.
d) Informace o výjezdním zasedání AS ČVUT (Konvalinka)
Vzhledem k relativně nízkému zájmu členů AS navrhuje předseda AS přesunout termín
výjezdního zasedání na jarní měsíce roku 2009.
e) Informace o studijním a zkušebním řádu pro studenty ČVUT (Kříha)
Senátor Kříha oslovil prorektorku Kohoutkovou, aby vysvětlila jakým způsobem probíhá
informační kampaň ohledně nového studijního a zkušebního řádu.
Prorektorka konstatovala, že rektor odeslal dopis děkanům, kde uvádí, že studijní a zkušební
řád platí a to od zimního semestru akademického roku 2008/2009 a jsou zde také uvedeny
všechny základní informace.
f)Informace o práci studijního oddělení (Filingerová)
Senátorka Filingerová vyjádřila nespokojenost s prací studijního oddělení FEL. Děkan Šimák
reagoval a nabídl senátorce Filingerové schůzku, na které bude problematika řešena..
g) Metodika rozpisu dotace prostředků specifického výzkumu (Valášek)
Profesor Valášek byl kontaktován tajemníkem, a to ve věci implementace metodiky, kde
dochází k nekonzistenci při jeho provádění a jelikož tajemníci konstatovali, že metodika jim
nebyla předložena k připomínkování, profesor Valášek navrhuje projednat opět na HK za
přítomnosti kvestora a tajemníků. Předseda HK souhlasí.
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Kvestor upozornil, že metodika byla projednána děkany i HK. Kvestor nepovažuje za vhodné
nechat metodiku znovu posuzovat.
h) Národní technická knihovna (Fiala)
Profesor Fiala požadoval informaci o stavu NTK. Rektor konstatoval, že otázka právního
statutu NTK není stále vyřešena.

9. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat 29.10.2008 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
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