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Zápis 

z 21. řádného zasedání AS ČVUT 
konaného dne 16. prosince 2009 

v Masarykově koleji ČVUT 
 

 Představení nových členů AS ČVUT, zvolených na FIT 

1. Schválení programu 21. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 

2. Kontrola a schválení zápisů z 19. a 20.  zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 

3. Projednání úpravy cen ubytování v kolejích ČVUT v Praze (2/3 senátorů) 

4. Schválení úpravy Statutu ČVUT v Praze – slibu studenta  (3/4 senátorů) 

5. Schválení úpravy Statutu ČVUT FS (3/4 senátorů) 

6. Schválení Organizačního řádu ČVUT FS (3/4 senátorů) 

7. Schválení Statutu medailí ČVUT FS (3/4 senátorů) 

8. Schválení  Organizačního řádu ČVUT FD (3/4 senátorů) 

9. Schválení úpravy Statutu ČVUT v Praze – zrušení VCPD (3/4 senátorů) 

10. Schválení změny Statutu ČVUT FA (3/4 senátorů) 

11. Schválení změny Organizačního řádu ČVUT FA (3/4 senátorů) 

12. Schválení rozpočtového opatření (2/3 senátorů) 

13. Schválení Podmínek přijímacího řízení do Mgr. programu ČVUT MÚVS (2/3 senátorů) 

14. Schválení Podmínek přijímacího řízení do Bc. programu ČVUT MÚVS (2/3 senátorů) 

15. Schválení Upřesňujících pokynů SGS (2/3 senátorů) 

16. Projednání souhlasu s nabytím pozemku katastru obce Chotilsko (2/3 senátorů) 

 

 

Různé 

a) Informace o námitkách ČVUT v Praze k návrhu územního plánu Prahy 
(prorektor Pavlík) 

b) Výsledky doplňovacích voleb do AS ČVUT na nefakultních součástech ( Bílek) 

c) Informace o způsobu financování VZ zahájených v roce 2005 (rektor) 

 
Přítomni: Ing. Babánková Jaroslava (F5), Doc. Ing. Bílek Jan, CSc.(F3), Doc. RNDr. Demel Jiří, 
CSc. (F1), Ing. Dudíková Michaela (KÚ), Bc.  Filingerová Miroslava (F3), Prof. Ing. Fiala 
Pavel, CSc.(F4), Ing. arch. Hainc Jaromír (F5), Ing. Halaška Ivan (F8), Bc. Hofmanová Lucie, 
DiS. (F7), Ing. Hromek Vladimír (F2), Doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4),  Ing. Jirků Jonáš 
(F6), Karal David (F4), Ing. Kašpar Jan (F7),  Ing. Bc.  Kočárková Dagmar (F6), Doc. RNDr. 
Kolář Josef, CSc. (F8), Prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc. (F1), Ing. MUDr. Kříha Vítězslav, 
Ph.D. (F3), M.Sc. Kutílek Patrik Ph.D. (F7), Prof. Ing. arch. Lábus Ladislav (F5), Ing. Lysák 
Pavel (F2), Bc. Martinka Tomáš (F7), Milík Jan (F8), Prof. Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2), Ing. 
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arch. Paroubek Jan (F5), Doc. Dr. Ing. Richter Ivan (F4), Doc. PhDr. Semrád Jiří, CSc. (MÚVS), 
PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), Doc. Ing. Sodomka Jaromír, CSc. (F6),  Ing. Šimůnek 
Ivo, CSc. (KÚ), Doc. Ing. Štemberk Petr, PhD. (F1), Prof. Ing. Uhlíř Ivan, DrSc.(F2), Prof. Ing. 
Valášek Michael, DrSc. (F2), Vopalecký Petr, DiS. (F8), Mgr. Vymětalová Veronika (F7) 
 
Omluveni z jednání: Ing. Dobiáš Radek (F8), Ing. Gruber Jan (F4), Prof. Ing. Haasz Vladimír, 
CSc. (F3), Molnárová Jitka (F5), Ing. Pernicová Radka (F1), Procházková Eva (F1), Ing. Žídek 
Libor (F6) 
 
Neomluveni z jednání: Molnárová Jitka (F5), Ing. Kašpar Jaromír (F3) 
 
Hosté:  rektor Havlíček, kvestor Pětioký, prorektor Musílek, prorektor Kuba, prorektor Pavlík, 
ředitel SÚZ Zmrzlík, ředitel VCPD Frágner, Ing. Jan Zárybnický 
 
 
Předseda AS prof. Konvalinka představil a přivítal nové členy AS ČVUT z FITu. Doc. Bílek 
informoval, že FD nemá zvoleného náhradníka do AS ČVUT a je třeba vyhlásit doplňovací 
volby. 
 

1. Schválení programu 21. zasedání AS ČVUT 
Předseda AS prof. Konvalinka seznámil členy AS s programem 21. zasedání AS ČVUT. 
 
Hlasování: 31– 0 - 0 
Usnesení:  AS ČVUT schválil program 21. zasedání AS ČVUT. 

 

2. Kontrola a schválení zápisů z 19. a 20. zasedání AS ČVUT 
Předseda AS prof. Konvalinka sdělil, že zápis z 19. zasedání nebyl minule odhlasován. 
K zápisům neobdržel připomínky. 
 
Hlasování: 29– 0 - 2 
Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 19. a 20. zasedání.  

 

3. Projednání úpravy cen ubytování v kolejích ČVUT v Praze (2/3 senátorů) 
Ředitel SÚZ Zmrzlík informoval o úpravách cen ubytování v kolejích ČVUT v Praze od 
1.1.2010. Jedná se o ceníky pro studenty, samoplátce a zaměstnance. Přílohou materiálu dále 
byla dohoda o spolupráci ČVUT SÚZ a Studentské unie ČVUT. 
 
Hlasování: 29 – 0 - 2 
Usnesení:  AS ČVUT souhlasně projednal zvýšení cen ubytování v rámci ČVUT SÚZ v Praze 
s účinností od 1.1.2010. 
 
S ohledem na nízký počet zúčastněných následovalo před projednáním bodu 4 projednávání 
bodů č. 13 a 14, které je popsáno dále v zápisu. 

 

4. Schválení úpravy Statutu ČVUT v Praze – slibu studenta   

Materiál byl projednán na 20. zasedání AS ČVUT. Z důvodu nedostatečné účasti byl odložen na 
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toto zasedání. K materiálu nejsou další připomínky. 
 
Hlasování: 30 – 0 - 3 
Usnesení:  AS ČVUT schválil úpravy Statutu ČVUT v Praze – slib studenta.   
 

5. Schválení úpravy Statutu ČVUT FS 

Materiál byl projednán na 20. zasedání AS ČVUT. Z důvodu nedostatečné účasti byl odložen na 
toto zasedání.  
 
Hlasování: 30 – 0 - 4 
Usnesení:  AS ČVUT schválil úpravy Statutu ČVUT FS.  

 

6. Schválení Organizačního řádu ČVUT FS 

Materiál byl projednán na 20. zasedání AS ČVUT. Z důvodu nedostatečné účasti byl odložen na 
toto zasedání.  
 
Hlasování: 31 – 0 - 3 
Usnesení:  AS ČVUT schválil Organizační řád ČVUT FS.  

 

7. Schválení Statutu medailí ČVUT FS 

Materiál byl projednán na 20. zasedání AS ČVUT. Z důvodu nedostatečné účasti byl odložen na 
toto  zasedání.  
 
Hlasování: 31 – 0 - 3 
Usnesení:  AS ČVUT schválil Statut medailí ČVUT FS.  

 

8. Schválení  Organizačního řádu ČVUT FD 

Materiál byl projednán na 20. zasedání AS ČVUT. Z důvodu nedostatečné účasti byl odložen na 
toto zasedání.  
 
Hlasování: 32 – 0 - 2 
Usnesení:  AS ČVUT schválil Organizační řád ČVUT FD.  

 

9. Schválení úpravy Statutu ČVUT v Praze – zrušení VCPD 

Předložený materiál uvedl rektor. Informoval o snaze po dobu 1 roku financovat Centrum 
částečně z FA, FSv a neúčelové rezervy rektora. Nelze zachovat tento stav a Centrum se má 
v redukované podobě stát součástí FA. AS FA bude zasedat během zítřejšího dne, a proto je 
návrh podmíněný jeho schválením. Předseda AS otevírá diskuzi. 

Diskuze: předseda LK doc. Bílek upozorňuje na chyby v předkládaném materiálu na Inforeku, 
kdy v důsledku nesprávného formátování při editaci z materiálu vypadla Ústřední knihovna. 
Zajistil opravení. Prof. Lábus informuje, že na FA nehrozí, že by AS FA nepřijal návrh, osobně 
návrh nepodpoří a nebude hlasovat pro zrušení, protože se domnívá, že by existence VCPD měla 
být zajištěna jinak. Jedná se pracoviště, které se zabývá historií techniky. Doc. Demel uvedl, že 
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návrh změn měl být předložen s již zkontrolovaným textem a domnívá se, že historií techniky by 
se měl někdo na škole zabývat. Rektor uvedl, že klíčový postoj FELu a FS je, že se chtějí historií 
techniky zabývat na fakultě. Připouští, že vedení ČVUT mohlo řešit existenci i jinou cestou např. 
navýšením mimonormativu. Kvestor k materiálu doplňuje, že se jedná o materiál po 5 úpravách, 
technické připomínky doc. Bílek. Následuje diskuze prof. Lábus, pror. Musílek, doc. Sodomka, 
prof. Fiala, prof. Lábus. Závěrem ředitel Frágner uvádí, že je vděčný, že pracoviště mohlo 
vzniknout. Jedná se o pracoviště, které je oceňováno i mimo školu (např. Ministerstvem kultury). 

Předseda LK doc. Bílek následně uvádí, že legislativní komise se nesešla. Následuje diskuze 
Bc. Martinka, rektor, kvestor, prof. Lábus, doc. Kolář, dr. Kříha. 
 
Hlasování:  22 - 8 - 4 
Usnesení: AS ČVUT schválil zrušení ostatní součásti ČVUT – VCPD a související změnu 
statutu ČVUT v Praze dle předloženého textu. Své schválení podmiňuje souhlasným 
projednáním záměru včlenit VCPD, jako pracoviště Fakulty architektury, do její organizační 
struktury Akademickým senátem Fakulty architektury. 
 

10. Schválení změny Statutu ČVUT FA  

Předseda LK doc. Bílek informuje o předkládaném návrhu, tj. o první a druhé změně. Nejsou 
připomínky. 
 
Hlasování:  34 - 0 – 0 
Usnesení: AS ČVUT schválil změny Statutu ČVUT FA. 

 

11. Schválení změny Organizačního řádu ČVUT FA  

Předseda LK doc. Bílek seznámil členy AS s předkládaným návrhem změny organizačního řádu. 
 
Hlasování:  34 - 0 – 0 
Usnesení: AS ČVUT schválil změny Organizačního řádu ČVUT FA. 

 

12. Schválení rozpočtového opatření  

Prorektor Pavlík přednesl návrh rozpočtových opatření – převod finančních prostředků ve výši 
678 tis. Kč v rámci Mimonormativního rozpisu příspěvků a dotací v roce 2009 z akce „Český 
institut informatiky a kybernetiky, Centrum excelence Antonína Svobody“ na akci UCEEB.  
 
Hlasování:  32 - 0 – 2 
Usnesení: AS ČVUT souhlasně schválil předkládaná rozpočtová opatření. 

 

13. Schválení Podmínek přijímacího řízení do Mgr. programu ČVUT MÚVS  

Materiály k bodům 13 a 14 uvedl za předkladatele doc. Semrád. Předmětem projednávání je 
přijímací řízení do dvouletého magisterského studijního programu „Řízení rozvojových 
projektů“, obory „Řízení regionálních projektů“ a „Projektové řízení inovací v podniku“. Doc. 
Semrád zároveň jako předseda komise pro pedagogické záležitosti uvedl, že komise materiál 
projednala bez připomínek, jedná se o standardní proces schvalování. Předseda otevřel diskuzi, 
ve které doc. Bílek požadoval uvedení přesného názvu schvalovaných programů a oborů při 
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hlasování.  
 
Hlasování: 30 - 0 – 2 
Usnesení: AS ČVUT schválil podmínky přijímacího řízení do Mgr. programu „Řízení 
rozvojových projektů“, obory „Řízení regionálních projektů“ a „Projektové řízení inovací 
v podniku“ ČVUT MÚVS. 

 

14. Schválení Podmínek přijímacího řízení do Bc. programu ČVUT MÚVS  

Předmětem projednávání je přijímací řízení do tříletého bakalářského studijního programu 
„Ekonomika a management“ obory „Řízení a ekonomika průmyslového podniku“ a „Personální 
management v průmyslových podnicích“. Projednávání spojeno s bodem č. 13. 
 
Hlasování: 31 - 0 – 2 
Usnesení: AS ČVUT schválil podmínky přijímacího řízení do Bc. programu „Ekonomika a 
management“ obory „Řízení a ekonomika průmyslového podniku“ a „Personální management 
v průmyslových podnicích“ ČVUT MÚVS. 

 

15. Schválení Upřesňujících pokynů SGS  

Prorektor Musílek upřesnil informace o materiálu – každoročně je možné provádět změny, 
materiál byl projednán na listopadové komisi proděkanů, zaslán komisím AS. Následně 
v materiálu nedošlo k ideové změně, jen k formulačním upřesněním atd. Část 5 – Kritéria pro 
hodnocení přihlášek byla doplněna o souhlas s koncepcí pracoviště a fakulty. Dokument bude 
umístěn na web školy. 

Diskuse: Předseda KRaV prof. Valášek oznámil, že na komisi proběhla bohatá diskuze, po které 
komise dospěla k závěru, že ČVUT tento dokument nutně potřebuje. Na základě této diskuze 
komise KRaV předloží doprovodné usnesení. V principu je pro přijetí a po prvních zkušenostech 
navrhuje vyhodnotit. Předseda HK prof. Fiala – předkládaný dokument je třeba schválit, je třeba 
vytvořit zkušenost. Následuje rozsáhlá diskuze ohledně přesnosti popisu finančních položek, 
bodového hodnocení, odborné využitelnosti řešení, hodnocení v RIVu, odborné úrovně 
kolektivu, znevýhodnění mladých školitelů, předpokládaných výstupů, do které se opakovaně 
zapojili rektor, předseda AS, doc. Chadzitaskos, pror. Musílek, prof. Nožička, prof. Fiala, 
Dr. Kříha, pror. Kuba.  

Prof. Valášek předkládá návrh na doprovodné usnesení ve znění: 

„AS ČVUT konstatuje, že vytvořené skupiny SGS byly vytvořeny tak, aby respektovaly, jak 
byly finanční prostředky získány. 

AS ČVUT žádá, aby komise ve skupinách SGS přihlížely k záměrům a potřebám součástí.  

Po proběhlé diskuzi předseda AS nechává hlasovat o návrhu jako celku: 
 
Hlasování: 29 – 0 - 4 
Usnesení: AS ČVUT schválil Upřesňující pokyny SGS s připomínkami. 
 
Hlasování o doprovodném usnesení 

AS ČVUT konstatuje, že vytvořené skupiny SGS byly vytvořeny tak, aby respektovaly, jak byly 
finanční prostředky získány. 
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Hlasování: 31 – 0 – 3 
 

AS ČVUT žádá, aby komise ve skupinách SGS přihlížely k záměrům a potřebám součástí. 
Hlasování: 30 – 0 – 4 
 

16. Projednání souhlasu s nabytím pozemku katastru obce Chotilsko 
Předložený materiál informuje o možnosti nabytí pozemku v katastru obce Chotilsko. 
 
Hlasování:  33 – 0 - 1 
Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal nabytí pozemku katastru obce Chotilsko.  
 

Po projednávaných bodech předseda AS vyhlásil doplňovací volby do AS ČVUT. Do volební 
komise jsou navrženi Ing. Kočárková jako předsedkyně a doc. Bílek jako člen.  
 
Hlasování:  32 – 0 – 2 
Usnesení: AS ČVUT vyhlásil doplňovací volby do AS ČVUT  ve volebním obvodu FD a 
jmenoval volební komisi ve složení Ing. Kočárková – předsedkyně komise, doc. Bílek – člen 
komise.  
 

Různé 

a) Informace o námitkách ČVUT v Praze k návrhu územního plánu Prahy 

Pror. Pavlík informoval o podaných námitkách ČVUT k návrhu územního plánu Prahy, 
jedná se zejména o území v Praze 6 na Strahově (Areál vysokoškolských kolejí), ve 
Střešovicích (Areál Sauny), na Kotlářce (sportovní plochy) a segment prostoru Vítězného 
náměstí. Předseda AS otevírá diskuzi. Ke sdělení pror. Pavlíka nejsou žádné dotazy. 

b) Výsledky doplňovacích voleb do AS ČVUT na nefakultních součástech 

Doc. Bílek shrnul výsledky prvního kola doplňovacích voleb, od 12. 12. je vyhlášeno 
druhé kolo, které bude ukončeno 18. 12. 2009. Na následujícím jednání AS budou 
vyhlášeny výsledky. 

c) Informace o způsobu financování VZ zahájených v roce 2005 

 Rektor uvedl, že se účastnil sněmu AV ČR. Výzkumné záměry je třeba dofinancovat 
v plné výši. 

 Další informace: 

Doc. Bílek sděluje, že harmonogram příštího roku bude projednáván později, stejně jako 
pravidla pro zveřejňování závěrečných prací studentů. Připravený materiál ke 
zveřejňování prací studentů je podle předsedy legislativní komise doc. Bílka a právničky 
školy zpracován v rozporu se zákonem. 

Doc. Demel vznáší dotaz na reorganizaci rektorátu, tj. na práci komise (jak pokračuje). 
Dle sdělení rektora komise zahájila práci 8. prosince, projednala dokumenty připravené 
prof. Moosem. Do poloviny ledna připraví první draft obecných ideových záměrů. Na 
lednovém zasedání bude navržena změna počtu prorektorů a jejich kompetencí. Prof. 
Valášek má k stejné problematice dotaz na řízení, jedná se o otázky personálních změn 
na úrovni vedoucích včetně pana kvestora. Rektor těžko může určit časový harmonogram 
záležitosti personálních změn na úrovni vedoucích odborů a oddělení. Předpokládá, že 
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půjde o časový limit v rozsahu 1 - 2  měsíce po nástupu prorektorů. Stávající prorektoři 
by měli být odvoláni k 31. lednu, ale zůstali by na rektorátu po dobu měsíce února. 
K záležitosti kvestora – pokud bude vize dalšího kandidáta, kromě současného kvestora, 
bude připraveno výběrové řízení.  

 

  Závěrem zasedání rektor poděkoval senátorům za celoroční práci pro ČVUT. Předseda 
AS poděkoval všem přítomným za účast a popřál všem krásné prožití svátků a úspěšný rok 2010.  
 
   
Zapsala: V.Vymětalová 
Upravil a z audiozáznamu editoval: 
předseda AS ČVUT 
                    

  Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 
              předseda AS ČVUT  
 
 
 

 
 


