Zápis
z 13. řádného zasedání AS ČVUT
konaného dne 18.února 2009
ve velké zasedací místnosti RČVUT

1. Schválení programu 13.zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)
2. Kontrola a schválení zápisu z 12.zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)
3. Schválení Změn statutu ČVUT v Praze FSv – OŘ (3/4 senátorů)
4. Schválení Metodiky rozpisu příspěvku a neinvestičních dotací ze SR a projednání
dopadu nákladů ÚK ČVUT na součásti ČVUT (3/4 senátorů)
5. Schválení Příkazu rektora 2/2009 Poplatky spojené se studiem (2/3 senátorů)
6. Schválení Příkazu rektora 3/2009 Úhrady za mimořádné a nadstandardní
administrativní úkony (2/3 senátorů)
7. Schválení úprav Stipendijního řádu ČVUT (2/3 senátorů)
8. Projednání Scénáře ubytování na kolejích ČVUT v Praze (2/3 senátorů)
9. Projednání Podmínek přijímacího řízení BSP „Specifikace v pedagogice“ (2/3
senátorů)
10. Schválení stanoviska AS ČVUT k „Bílé knize terciárního vzdělávání“ (2/3 senátorů)
11. Volba zástupce studentské části AS ČVUT v komisi SGS ČVUT (2/3 senátorů)
Různé: a) Informace o výsledku VŘ akce „Nová budova ČVUT v Praze“ (rektor)
b) Informace o záměru vybudovat mateřskou školku pro děti zaměstnanců a
studentů ČVUT v Praze (Kaliková)
c) Parkování v Dejvickém areálu – jednání s MČ Praha 6 (Kříha)
d) Dotaz na fungování dopravního střediska ČVUT (Malšín)

Přítomni : Ing. Babánková Jaroslava (F5), Doc. Ing. Bílek Jan, CSc.(F3), Doc.RNDr. Demel
Jiří, CSc. (F1), Ing. Dudíková Michaela (KÚ), Prof. Ing. Fiala Pavel, CSc.(F4), Ing. Gruber
Jan (F4), Prof. Ing. Haasz Vladimír, CSc.(F3), Ing. Hromek Vladimír (F2), Doc. Ing.
Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), Ing. Jirků Jonáš (F6), Ing. Kadeřábek Karel Bc.(F5), Karal
David (F4), Ing. Kašpar Jan (F7), Kašpar Jaromír (F4), Prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc. (F1),
Ing. Mudr. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3), Prof. Ing. arch. Lábus Ladislav (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. Richter Ivan (F4), Doc. PhDr. Semrád Jiří, CSc.
(MÚVS), Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ), Doc. Ing. Štemberk Petr, CSc.(F1), Prof. Ing. Uhlíř
Ivan, DrSc.(F2), Prof. Ing. Valášek Michael, DrSc. (F2), Mgr. Vymětalová Veronika (F7),
Ing. Žídek Libor (F6).

Omluveni z jednání: Filingerová Miroslava (F3), Ing. M.Sc. Kutílek Patrik Ph.D. (FBMI),
Hofmanová Lucie, DiS. (FBMI), Ing. Kočárková Dagmar,Bc (F6), Ing. Lysák Pavel (F2),
Molnárová Jitka (F5), Procházková Eva (F1), Doc.Ing. Sodomka Jaromír, CSc.(F6), PhDr.
Schmid Jaroslav, CSc.(ÚTVS) .
Neomluveni z jednání:
Hosté: rektor Havlíček, kvestor Pětioký, prorektorka Kohoutková, prorektor Kuba, ředitel
SÚZ Zmrzlík, ředitel VIC Kalika, ředitel TIC Press, děkan Bittnar, děkan Hrdlička,
Ramajzlová, Chrastinová, Kaliková , Tichá, Hovorka, Junek, Krčál.

1. Schválení programu 13. zasedání AS ČVUT
Předseda AS seznámil členy AS s programem 13. zasedání.
K bodu 11. doplnit – Volba zástupce studentské části AS ČVUT v redakční radě Pražské
techniky.
Hlasování: 28 – 0 - 0
Usnesení: AS ČVUT schválil program 13. zasedání AS ČVUT.
2. Kontrola a schválení zápisu z 12. zasedání AS ČVUT
Předseda AS obdržel pouze gramatické a formální připomínky k zápisu z 12. zasedání AS
ČVUT. Na základě připomínky prof. Valáška doplněna věta k Informaci o ÚK ČVUT. Rektor
potvrdil, že prostředky, které součásti od počátku roku 2009 vyplatí na provoz svých
knihoven, budou zahrnuty do nákladů součástí ČVUT na financování ÚK ČVUT.
Hlasování: 29 – 0 – 4
Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 12. zasedání AS ČVUT, konaného dne 21.1.2009 se
zapracováním připomínek.

3. Schválení změn Statutu ČVUT v Praze Fsv – OŘ
Návrh změn vyvěšen na Inforeku.
Doc.Bílek senát seznámil pouze s formální úpravou týkající se Organizačního řádu v řádku 6.
Hlasování: 29 - 0 – 0
Usnesení: AS ČVUT schválil Změny statutu ČVUT v Praze Fsv – OŘ.
4. Schválení Metodiky rozpisu příspěvku a neinvestičních dotací ze SR a projednání
dopadu nákladů ÚK ČVUT na součásti ČVUT
Kvestor seznámil AS ČVUT s navrženou metodikou, která je vyvěšena na Inforeku a
informoval o rozšíření počtu subjektů, které se budou podílet na financování ÚK ČVUT o
ÚTEF, který není mimonormativně financován.
Předseda hospodářské komise prof. Fiala informoval o zasedání komise a doporučení přijetí
uvedené metodiky spolu s doprovodnou tabulkou.

Děkan Hrdlička provedl prezentaci. F2 - dává protinávrh společného financování, aby
nedocházelo k rozdělení financování u všech společných aktivit podle stejného kritéria jako u
ÚK ČVUT.
Předseda AS přečetl doprovodné usnesení, které AS ČVUT schválil na minulém zasedání,
a vyzval senátory k hlasování , zda chtějí toto usnesení revokovat.
Hlasování o revokování usnesení z minulého zasedání: 2 – 13 – 13
Revokování usnesení nebylo schváleno.
Diskuse: Chadzitaskos , kvestor, Hrdlička, Šimůnek, Fiala.
Rektor informoval o korespondenci s ředitelem Státní knihovny, kde nadále trvá požadavek
3,2 mil. Kč za „nájem“ s garancí nejméně na 5 let. Kopie dopisů zasílány na MŠMT ČR.
Dále podal informaci o ne zcela dostatečných a vyhovujících prostorech nabídnutých
ředitelem Svobodou.
Dle požadavků všech děkanů byly redukovány náklady na nejnutnější informační zdroje.
Všechny speciální požadavky musejí fakulty hradit ze svých zdrojů nad úroveň 26 mil.Kč.
V uvedené částce jsou zahrnuti i pracovníci knihovny na detašovaném pracovišti.
Hlasování: 22 – 0 – 7
Usnesení: AS ČVUT schválil Metodiku rozpisu příspěvku a neinvestičních dotací ze SR.
Součástí Metodiky je projednání dopadu nákladů ÚK ČVUT na součásti ČVUT.
Schválení projednání: 21 – 0 - 7
5. Schválení Příkazu rektora 2/2009 Poplatky spojené se studiem
Prorektorka Kohoutková podala informaci, v čem spočívá Příkaz rektora 2/2009. Doc.Semrád
sdělil, že pedagogická komise příkaz projednala a doporučuje ke schválení.
Hlasování: 27 – 0 – 2
Usnensení: AS ČVUT souhlasně projednal Příkaz rektora 2/2009 Poplatky spojené se
studiem.

6. Schválení Příkazu rektora 3/2009 Úhrady za mimořádné a nadstandardní
administrativní úkony
Prorektorka Kohoutková podala informaci o Příkazu rektora 3/2009. V něm dochází ke
změnám ve dvou položkách. V tabulce č.3 pod bodem d) se zvýšila hodnota poplatku za
dodatečný zápis do semestru mimo stanovený termín z 360 Kč na 500 Kč, na základě
požadavku fakult, u kterých se zvětšil počet studentů, kteří nechodí na řádný zápis. A
v tabulce č.4 pod bodem c) – studium jednotlivého předmětu v anglickém jazyce je
poplatek vybírán ve výši kalkulované ceny, kterou stanoví děkan nebo ředitel
vysokoškolského ústavu.
Doc.Semrád informoval o projednání příkazu pedagogickou komisí a doporučuje ke
schválení.
Diskuse: Bílek, Mašín, Demel.

Protinávrh: Schválení Příkazu rektora č.3/2009 s vyloučením odstavce 3. písmeno d),e),f).
Hlasování o protinávrhu: 11 – 6 – 12
Protinávrh nebyl přijat.
Hlasování: 19 – 4 – 6
Usnesení: Příkaz rektora 3/2009 Úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní
úkony byl souhlasně projednán.
Po připomínce senátora Kašpara pověřil předseda AS ČVUT komisi pro pedagogické otázky
ve spolupráci s legislativní komisí, aby se problémem zabývala a iniciovala nějaký návrh
vedení ČVUT.
7. Schválení úprav Stipendijního řádu ČVUT
Prorektor Kuba seznámil AS ČVUT s 5 návrhy na změny ve Stipendijním řádu ČVUT.
Pedagogická komise úpravy Stipendijního řádu projednala a doporučuje AS ČVUT ke
schválení.
Hlasování: 29 – 0 – 0
Usnesení: AS ČVUT schválil úpravy Stipendijního řádu ČVUT bez připomínek.

8. Projednání Scénáře ubytování na kolejích ČVUT v Praze
Prorektor Kuba informoval o projednání Scénáře ubytování se Studentskou komisí a
Studentskou unií na příští akademický rok.
Scénář se výrazně liší, přestává být přetlak na kolejích, dotaci dostává přímo student, tedy
koleje se dostávají na volný trh.
Diskuse: Mašín – letní ubytování přijatých studentů, Pernicová – scénář je kompromisem a
doporučuje ho ke schválení.
Hlasování: 27 – 0 – 1
Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Scénář ubytování na kolejích ČVUT.
9. Projednání Podmínek přijímacího řízení BSP „Specializace v pedagogice“
Doc.Semrád informoval, že uvedené podmínky přijímacího řízení BSP jsou vyvěšeny na
Inforeku a nic se na nich oproti loňsku nemění.
Hlasování: 29 – 0 – 0
Usnesení: AS ČVUT projednal Podmínky přijímacího řízení BSP „Specializace
v pedagogice“ bez připomínek.
10. Schválení stanoviska AS ČVUT k „Bílé knize terciárního vzdělávání“
Předseda AS ČVUT zaslal e-mailem upozornění na Hradeckou výzvu, která byla formulována
4.2.2009 na setkání AS ČR v Hradci Králové. Je to „Platforma pro vzdělanost“.
Dále přečetl stanovisko k Bílé knize, které vypracoval ve spolupráci s Doc.Semrádem.
Diskuse: Uhlíř, Gruber,Haasz, rektor, Semrád, Mašín, Hromek.

Do posledního odstavce stanoviska k Bílé knize bude začleněna formulace: Členové AS
ČVUT jsou toho názoru, že „Bílá kniha terciárního vzdělávání“ obsahuje řadu slabých míst a
jako celek neposkytuje seriózní podklad pro přípravu věcného záměru zákona o terciárním
vzdělávání.

Hlasování o podpoře Hradecké výzvy: 15 – 4 –7
Usnesení : AS ČVUT podporuje Hradeckou výzvu.
Hlasování o přijetí stanoviska: 25– 0 – 1
Usnesení: AS ČVUT přijal stanovisko k Bílé knize terciárního vzdělávání.
Členové Akademického senátu ČVUT se seznámili s textem “Bílé knihy terciárního
vzdělávání“. Vítají, že si MŠMT ČR uvědomuje problémy stávajícího vysokoškolského
systému a chce provést zásadní změny. Shodli se však na tom, že představený návrh
reformy není dobrý ani náležitě propracovaný.
Navrhované změny v řízení univerzit by znamenaly značné omezení autonomie i
samosprávného principu vysokých škol a podílu akademických senátů na řízení vysokých
škol. Teze o potřebě omezení vlivu studentů na správu vysokých škol a posílení vnějších
subjektů na směrování vzdělávacích institucí jde proti autonomii vysokých škol a z pohledu
kvality vysokoškolského vzdělávání je jednoznačně škodlivá, hrubě narušuje demokratické
samosprávní principy. Stejně kriticky členové AS ČVUT vnímají i návrh na financování
univerzit. Domnívají se, že není řešen hlavní problém českého vysokého školství, hluboká
podfinancovanost. Považují za naivní předpokládat, že problém se vyřeší pouze vybíráním
školného a účastí představitelů průmyslu ve správních radách vysokých škol. Problém spatřují
i v nastíněné spolupráci vysokých škol a průmyslu. Nepropracovanost návrhu se týká i
záměrů spojených s tříděním vysokých škol na výzkumné, vzdělávací a profesní.
Členové AS ČVUT jsou toho názoru, že „Bílá kniha terciárního vzdělávání“
obsahuje řadu slabých míst a jako celek neposkytuje seriózní podklad pro přípravu
věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání.
11. Volba zástupce studentské části AS ČVUT v komisi SGS ČVUT
Předseda AS ČVUT navrhl, aby se hlasovalo veřejně, nikdo nebyl proti.
Volba zástupce studentské části AS ČVUT do komise pro SGS:
Návrh:Tomáš Martinka - nepřítomen (studentská komise ví o tom, že T. Martinka bude do
této komise jmenován).
Hlasování: 24 – 0 –1 zvolen
Zástupce do komise pro SGS:
Návrh: Jan Michal – prezident ISC
Hlasování: 18 – 6 – 1 zvolen
Volba zástupce studentské části AS ČVUT v redakční radě Pražská technika
Návrh : Tomáš Martinka
Hlasování: 23 – 0 – 2 zvolen
Volba zástupce z řad akademických pracovníků AS ČVUT do komise pro hodnocení
Rozvojových projektů MŠMT ČR

Návrh: Veronika Vymětalová
Hlasování: 24 – 0 – 1 zvolena

Různé
a) Informace o výsledku VŘ akce „Nová budova ČVUT v Praze“
S výsledky výběrového řízení nemůže být nikdo seznámen vzhledem k tomu, že MŠMT
ČR si podmínilo zveřejnění výsledků získáním stavebního povolení, které nabylo právní
moci. Dle prorektora Pavlíka nabude stavební povolení na Novou budovu ČVUT právní
moci 25.2.2009. Vysoutěžená cena je podle kvestora ČVUT na úrovni investiční dotace
MŠMT, což znamená, že ČVUT se nebude muset podílet na dofinancování.
b) Informace o záměru vybudovat mateřskou školku pro děti zaměstnanců a studentů
ČVUT v Praze
Informace o vybudování mateřské školky podala proděkanka Kaliková.
Proč vybudovat mateřskou školku – v dnešní době např. v Praze 6 chybí 300 míst. Prioritní
podpora – vedení ČVUT. Dále jsou připraveny podklady pro žádost o financování projektu
z Evropských strukturálních fondů. S prorektorem Pavlíkem a ředitelem Kubantem byly
zmapovány prostory: a) Masarykova kolej
b) Kotlářka
Hlasování o podpoře vybudování mateřské školky: 19 – 0 –4
Kvestor žádá o projednání stanoviska AS ČVUT, že v případě vzniku mateřské školky AS
ČVUT vyčlení požadovanou částku jako mimonormativní výdaj, který se oddělí od
rozpočtu ještě před rozdělením metodikou.
Hlasování: 14 – 0 –9

c) Informace o Universitním centru pokročilých technologií
Děkan Bittnar informoval o pokračování projektu, sdělil, že se nemění složení – fakulta
stavební, strojní, elektrotechnická, biomedicínská a částečně zemědělská universita.
V nejbližší době má dojít k podpisu smlouvy se 3 velkými podniky o podpoře provozování.
Diskuse byla přesunuta na další zasedání, kde by měla být prezentace projektu.
d) Parkování v Dejvickém areálu – jednání s MČ Praha 6
Informaci o parkování podal Ing. Kříha a to, že v současné době magistrát nepovolil Praze 6
zavedení modrých zón.
e) Dotaz na fungování dopravního střediska ČVUT
O dopravním středisku na Rektorátě ČVUT podal informaci kvestor.

Ubytování ve Strahovských kolejích
Předseda AS ČVUT dostal od studentů stížnost, že SÚZ po nich žádá, v případě, že mají
vlastní spotřebiče na pokojích, potvrzení o revizi. Studenti namítají, že to není podloženou
žádnou vyhláškou.
Ředitel Zmrzlík vysvětlil, že jim to ukládá vyhláška o Protipožární ochraně.

Dále ředitel podal informaci o ceně za elektřinu, kde to technicky šlo, byly zabudovány
elektroměry na pokojích studentů.
Cena elektřiny je odlišná podle toho, zda jde elektřina přes trafostanici, která patří SÚZ, nebo
patří PRE a nebo jde přes trafostanici, kterou má SÚZ v nájmu.
Cena za 1 kWh byla stanovena 3,80 Kč, přesto, že SÚZ stojí od 5,00 – 5,40 Kč.
Ředitel na dotaz ohledně ubytovacích smluv, informoval, že ubytovací smlouvy a ubytovací
řád budou předělány.

14.řádné zasedání AS ČVUT se bude konat 25.3.2009 ve 13.30 hod. ve velké zasedací
místnosti R ČVUT.

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

