Zápis
z 10. řádného zasedání AS ČVUT
konaného dne 26. listopadu 2008
ve velké zasedací místnosti RČVUT

1. Schválení programu 10. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)
2. Kontrola a schválení zápisu z 9. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)
3. Schválení Statutu ČVUT v Praze FEL (3/4 senátorů)
4. Schválení Předpisu pro provádění studijních programů ČVUT v Praze FEL
(3/4 senátorů)
5. Schválení Harmonogramu pro akademický rok 2009/2010 (3/4 senátorů)
6. Schválení Podmínek přijímacího řízení studijního programu „Podnikání a komerční
inženýrství v průmyslu“ ČVUT v Praze MÚVS (3/4 senátorů)
7. Informace o záměru odprodat nemovitosti ve vlastnictví ČVUT v Praze
8. Informace o Ceníku kolejného ČVUT v Praze
9. Informace rektora:

a) Ústřední knihovna ČVUT v Praze
b) vlastnictví pozemků ČVUT v Praze
c) metodika rozpisu dotace a příspěvků
d) studijní programy Fakulty informačních technologií

10. Různé
a) Informace o situaci s parkováním (Kříha)
b) Poznámka k publikování studijních materiálů (Demel)
Přítomni : Ing. Babánková Jaroslava (F5), Doc. Ing. Jan Bílek, CSc.(F3), Doc.Ing. Jiří Demel,
CSc. (F1), Ing. Dudíková Michaela (KÚ), Prof. Ing.Pavel Fiala, CSc.(F4), Filingerová
Miroslava (F3), Ing. Gruber Jan (F4),Hofmanová Lucie, DiS. (FBMI), Ing. Hromek Vladimír
(F2), Doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), Karal David (F4), Ing. Jan Kašpar (F7),
Kašpar Jaromír (F4), Ing. Kočárková Dagmar, Bc (F6), Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
(F1), Ing. Mudr. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3), Ing. M.Sc. Kutílek Patrik Ph.D. (FBMI), Ing.
Jirků Jonáš (F6), Martinka Tomáš (FBMI), Mašín Jiří (F6), Molnárová Jitka (F5), Prof. Ing.
Nožička Jiří, CSc. (F2), Ing. arch. Jan Paroubek (F5 Doc.Dr. Ing. Ivan Richter (F4), Doc.
PhDr. Jiří Semrád, CSc. (MÚVS), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), Doc. Ing. Jaromír
Sodomka, CSc. (F6), 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), Ing. Žídek Libor (F6).

Omluveni z jednání: Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.(F3), Ing. Kadeřábek Karel Bc.(F5),
Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus (F5), Ing. Lysák Pavel (F2), Ing. Pernicová Radka (F1),
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Procházková Eva (F1),
Hosté: rektor Havlíček, prorektorka Kohoutková, prorektor Vejražka, prorektor Kuba, ředitel
SÚZ Zmrzlík, děkan Hrdlička,

1. Schválení programu 10. zasedání AS ČVUT
Předseda AS seznámil členy AS s programem 10. zasedání.
Hlasování: 28 – 0 - 1
Usnesení: AS ČVUT schválil program 10. zasedání AS ČVUT.
2. Kontrola a schválení zápisu z 9. zasedání AS ČVUT
Předseda AS obdržel několik formálních připomínek a neformální připomínku, kterou
zapracoval.
Hlasování: 25 – 0 - 2
Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 9. zasedání, konaného dne 29.10. 2008, po zapracování
připomínek.
3. Schválení Statutu ČVUT v Praze FEL
Předseda LK Bílek informoval o stanovisku LK. Byly provedeny tři formální úpravy, o
kterých byly senátoři informováni.
Hlasování: 29 – 0 - 2
Usnesení: AS ČVUT schválil Statut ČVUT v Praze FEL bez připomínek.
4. Schválení Předpisu pro provádění studijních programů ČVUT v Praze FEL
Bod byl projednáván na zasedání AS ČVUT v červnu.
Předseda LK Bílek stručně uvedl schvalovaný Předpis.
Hlasování: 30 – 0 - 1
Usnesení: AS ČVUT schválil Předpis pro provádění studijních programů ČVUT v Praze FEL
bez připomínek.
5.

Schválení Harmonogramu pro akademický rok 2009/2010

Harmonogram uvedla prorektorka Kohoutková. Hlavním důvodem je nastartování nového
směru výuky na ČVUT. Vedení ČVUT rozhodlo o jednotném postupu pokud se týče
sjednocení rozvrhu a lepšího využívání poslucháren, klade se větší důraz na individuální
práci studentů a také individuální práci se studenty. Podle nového harmonogramu výuka trvá
pouze 13 týdnů, hlavním důvodem bylo, aby výuka v zimním semestru proběhla v jednom
bloku ještě před Vánocemi.Zimní semestr začíná 21. 9. Jsou navrženy tzv. konzultační dny,
během kterých má být nahrazena výuka, která v semestru odpadla. Prorektorka zmínila též
návrh prodloužit vyučovací hodinu z 45´na 50´. Předseda AS informoval AS, že vedení
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ČVUT návrh souhlasně projednalo a podporuje. Sám osobně návrh podporuje, vzešel
z iniciativy proděkanů pro pedagogickou činnost.
Rektor upozornil na problém prodloužení výukové hodiny u některých fakult.
Diskuse: Mašín - k navrhovanému materiálu Studentská komise nezaujala jednotné
stanovisko, Studentská komise se usnesla, že celý materiál hodnotí jako nedokončený a
doporučuje ho odložit a dopracovat, Nožička – v podstatě již dnes je semestr 13 týdnů, Demel
– navrhuje změnit „Konzultační dny“ na „Náhradu výuky“, Babánková, Kohoutková –
kontaktních hodin ve světě ubývá, Mašín, Vymětalová, Fiala – návrh podporuje, Hromek –
návrh považuje za uspěchaný, Schmid, Štemberk, Jirků –do června se nakumulují bakalářské i
magisterské obhajoby, zkouškové období i přijímačky, obává se, že vyučující tím budou
zahlceni, studenti posledního semestru nemají o nic volnější zkouškové období než
v předchozích semestrech a je vhodné ponechat dva měsíce prázdnin pro dopracování
bakalářské práce, Demel - počet konzultačních dnů je jiný než počet dnů svátků, Bílek – jsou
informováni děkani?, Kohoutková – ano, všichni děkani kromě děkana Zavřela (F5) souhlasí,
rektor, Mašín, Demel, Valášek – pro výměnné studenty je změna dobrá, trendem je snižování
kontaktních hodin, Jirků – exkurse na dopravní fakultě probíhají zejména s ohledem na počasí
na konci letního semestru a posunutím o tři týdny bude jejich organizování velmi narušeno,
Kříha – navrhuje změnit „Konzultační dny“ na „Náhradu výuky“, Kohoutková - souhlasí,
Chadzitaskos, Sodomka – s předloženým návrhem souhlasí, Jirků – o návrhu je třeba daleko
více diskutovat, dotaz na prorektorku, jak si vyložit formulaci, že děkani vyhlásit zářijové
zkouškové období mohou, ale nemusejí, Mašín, Nožička, Valášek - doporučuje navrhnout
doprovodné usnesení, Hromek, Kříha, Semrád. Senátor Jirků – není zásadně proti zkrácení
semestru, ale pouhé dva týdny k diskusi o takové zásadní změně považuje za nedostatečné,
před hlasováním navrhne protinávrh, Konvalinka a Demel – žádají, aby informace této
závažnosti byly Studentské komisi předkládány s dostatečným předstihem.
Hlasování o protinávrhu: 8 - 23 – 1

Protinávrh nebyl přijat.

Protinávrh: AS ČVUT schvaluje Harmonogram pro akademický rok 2009/2010, který je
podobný probíhajícímu akademickému roku (14 výukových týdnů v semestru) , tedy zimní
semestr bude zahájen v úterý 29.9.2009.
Hlasování: 23 – 5 - 4
Usnesení: AS ČVUT schválil Harmonogram pro akademický rok 2009/2010 bez připomínek.
Hlasování o doprovodném usnesení: 27 – 1 - 4
Doprovodné usnesení: AS ČVUT žádá vedení ČVUT, aby do konce března 2009 předložilo
k diskusi s vedeními fakult projednané následné kroky pro vytvoření nového systému
organizace (začátky výuky, využití poslucháren, závěrečné zkoušky atd).

6. Schválení Podmínek přijímacího řízení studijního programu „Podnikání a
komerční inženýrství v průmyslu“ ČVUT v Praze MÚVS
Senátor Semrád informoval AS o podmínkách přijímacího řízení. Změna proti loňskému roku
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spočívá v tom , že účastníci přijímacího řízení nebudou zkoušeni z AJ, bude požadováno
předložení certifikátu o absolvování výuky AJ na střední škole nebo v magisterském či
bakalářském studiu.
Hlasování:

29 – 0 - 1

Usnesení:
AS ČVUT schválil Podmínky přijímacího řízení studijního programu
„Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu“ ČVUT v Praze MÚVS bez připomínek.
7. Informace o záměru odprodat nemovitosti ve vlastnictví ČVUT v Praze
Informaci podal AS rektor. Jedná se pouze o informační bod.
V současné době finalizují práce vedoucí k zahájení výstavby NB. Je schváleno MŠMT
zařazení akce výstavby NB do ISPROFIN. Nemovitosti navrhované k odprodeji v souvislosti
s výstavbou NB.
Nemovitosti navrhované vedením ČVUT k odprodeji:
Krystal – Univerzita Karlova nehodlá v brzké době část ČVUT odkoupit
r.2009 - Bytový dům Plátenice ( v současné době bez zaměstnanců ČVUT, 2 volné byty,
regulované nájemné, desolátní stav, odhadní cena 17 mil)
- Loděnice v Chuchli (ÚTVS nedovede využít, zátopová oblast, odhadní cena 5 mil)
r.2010 – Poděbrady (bývalé vývojové laboratoře, odhadní cena 20 mil)
r.2011 – Motol
Diskuse: Hromek – neovlivní prodej Loděnice v Chuchli výuku ÚTVS ?, Schmid – ne,
8. Informace o Ceníku kolejného ČVUT v Praze
Návrh byl vystaven na Inforeku.
Prorektor Kuba stručně uvedl Návrh Ceníku kolejného platného od 1.1.2009. Dochází ke
změně v souvislosti s inflační doložkou. Pro akademický rok 2009/2010 se kolejné zvyšuje o
6% průměrně . Zároveň se snižuje kolejné během prázdnin.
Ředitel SÚZ uvedl, že ČEZ zvýšil cenu elektrické energie o 14,4% v Praze.
Připravují se nová pravidla ubytování s následnými prioritami:
1. student ČVUT
2. prospěch
3. možnost uzavřít smlouvu o ubytování na delší časový úsek
4. možnost ubytování se slevou o prázdninách

9. Informace rektora:
a) Ústřední knihovna ČVUT v Praze
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Probíhá kolaudace budovy NTK. Budova je postavena státem a do provozu půjde od
1.9.2009. Rektor opět zrekapituloval právní stav postavené budovy. Vlastníkem je STK.
Celá investice byla schválena vládou na základě deklarace, kterou v roce 2000 pod
patronací MŠMT podepsali rektoři ČVUT, VŠCHT a ředitel STK. Doprovodným vládním
usnesením bylo uloženo ministerstvu školství zajistit transformaci STK na veřejnoprávní
instituci. K této transformaci dosud nedošlo. Vedení ČVUT doporučuje vytvořit novou
součást ČVUT financovanou mimonormativně, a to Ústřední knihovnu ČVUT a s touto
Ústřední knihovnou ČVUT vstoupit do budovy NTK jako partner s STK a s knihovnou
VŠCHT.
Předseda AS informoval, že AS FJFI přijal následující usnesení : AS FJFI trvá na
zachování fakultní knihovny FJFI a na její existenci v organizační struktuře FJFI ČVUT.
Diskuse:Valášek, rektor.
b) vlastnictví pozemků ČVUT v Praze
Magistrát hl. Města Prahy urgoval své žaloby na vlastnictví pozemků u soudu. ČVUT
obdrželo obsílku na první stání v polovině prosince. Po dohodě s primátorem hl. města
Prahy byly vytvořeno po dvou tříčlenných skupinách osob z ČVUT (prorektor Bíla,
prorektor Pavlík, předseda AS Konvalinka) a Magistrátu pro nalezení kompromisu nebo
přesvědčení žalující strany, aby žalobu stáhla.
c) metodika rozpisu dotace a příspěvků
Proběhlo jednání s EK AS ČVUT, na kterém bylo dohodnuto, že se v souladu s
požadavky tajemníků nebude při rozdělování části specifického výzkumu odvozeného od
výsledku spolupráce s průmyslem hodnotit čistý zisk tak, jak bylo schváleno v původní
metodice, ale tzv. očištěné výnosy.
d) studijní programy Fakulty informačních technologií
Akreditační materiály pro studijní programy projektované Fakulty informačních
technologií byly předloženy VR ČVUT spolu se stanoviskem AS ČVUT. Materiál byl
podroben kritice a nebylo o něm hlasováno. Rektor se rozhodl, že do VR bude předkládán
pouze bakalářský studijní program. Proběhne jednání okolo kulatého stolu.
Diskuse: Valášek, rektor

10. Různé
a) Informace o situaci s parkováním
Předseda AS informoval o situaci s parkováním. Bylo zrušeno parkoviště před VŠCHT,
bude se zabírat parkoviště před Fakultou stavební. Praha 6 bude v polovině příštího roku
zprovozňovat residenční systém parkování. Dle informace prorektora Pavlíka se bude
rozšiřovat parkoviště v monobloku mezi Fakultou strojní a Fakultou elektrotechnickou a
bude se zřizovat několik desítek parkovacích míst v Kolejní ulici (mezi bloky B a D).
b) Poznámka k publikování studijních materiálů
Senátor Demel upozornil, že chybí jasný postoj k elektronickému publikování a je třeba se
této problematice věnovat.
Diskuse: rektor, Mašín, Štemberk, Valášek, Chadzitaskos, Sodomka,
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11. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat 17.12.2008 ve 13.30 hod v Masarykově koleji.

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