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Zápis 

z 24. řádného zasedání AS ČVUT 
konaného dne 24. března 2010 

ve Velké zasedací místnosti RK ČVUT 
 
 
 

1. Schválení programu 24. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 

2. Kontrola a schválení zápisu 23. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 

3. Schválení XXX. změny Statutu ČVUT v Praze a jeho přílohy č. 1 (3/4 senátorů) 

4. Projednání Organizačního řádu ČVUT UMŠ (3/4 senátorů) 

5. Schválení Rozpisu příspěvku a dotací ze SR na rok 2010 (3/4 senátorů) 

6. Schválení Jednacího řádu VR ČVUT FIT (3/4 senátorů) 

7. Projednání Příkazu rektora o poplatcích spojených se studiem (2/3 senátorů) 

8. Projednání Příkazu rektora o úhradách za nadstandardní a mimořádné 
administrativní úkony (2/3 senátorů) 

9. Projednání Harmonogramu akademického roku 2010/2011 (2/3 senátorů) 

10. Volba zástupců AS ČVUT v komisích pro VŘ (2/3 senátorů) 

11. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí – věcné břemeno na pozemku v Telči (2/3 
senátorů) 

12. Výsledky doplňovacích voleb na ČVUT FD 

 

 

Různé 

a) Složení vedení ČVUT  

b) Opencard na ČVUT  

c) Ostatní 

 
Přítomni: Ing. Babánková Jaroslava (F5), Doc. Ing. Bílek Jan, CSc. (F3), Doc. RNDr. Demel 
Jiří, CSc. (F1), Ing. Dudíková Michaela (KÚ), Bc. Filip Ekl (F6), Prof. Ing. Fiala Pavel, CSc. 
(F4), Ing. Gruber Jan (F4), Prof. Ing. Haasz Vladimír, CSc. (F3), 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), Prof. Ing. arch. Lábus Ladislav (F5), 
Ing. Lysák Pavel (F2), Milík Jan (F8), Prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. (F2), Ing. arch. Paroubek Jan 
(F5), Ing. Pernicová Radka (F1), Doc. Dr. Ing. Richter Ivan (F4), Doc. PhDr. Semrád Jiří, CSc. 
(MÚVS), Doc. Ing. Sodomka Jaromír, CSc. (F6),  Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ), Doc. Ing. Petr 
Štemberk, Ph.D. (F1), Prof. Ing. Uhlíř Ivan, DrSc. (F2), Prof. Ing. Valášek Michael, DrSc. (F2), 
Vopalecký Petr, DiS. (F8), Mgr. Vymětalová Veronika (F7), Ing. Žídek Libor (F6). 
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Omluveni z jednání: Ing. Dobiáš Radek (F8), Ing. Bc. Krátký Jakub (MÚVS), M.Sc. Kutílek 
Patrik, Ph.D. (F7), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS). 
 
Neomluveni: Bc. Filingerová Miloslava (F3). 
 
Hosté:  rektor Havlíček, kvestor Pětioký, prorektor Bíla, prorektor Moos,  ředitel SÚZ Zmrzlík, 
Ing. Krčál (F6), Ing. Zárybnický. 
 
Předseda AS prof. Konvalinka přivítal přítomné a zahájil zasedání AS ČVUT. 
 

1. Schválení programu 24. zasedání AS ČVUT 

Předseda AS prof. Konvalinka seznámil členy AS s programem 24. zasedání AS ČVUT. Žádá 
o připomínky. K programu nebyly vzneseny připomínky a bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Hlasování: 35 – 0 - 0 
Usnesení: AS ČVUT schválil program 24. zasedání AS ČVUT. 

 

2. Kontrola a schválení zápisu z 23. zasedání AS ČVUT 

Předseda AS prof. Konvalinka uvedl, že zápis byl opožděně rozeslán. Předsednictvo nestihlo 
zápis včas připravit. K zápisu obdržel několik formálních a neformálních připomínek, které 
budou zapracovány a zápis bude upraven. 
 
Hlasování: 33 – 0 - 2 
Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 23. zasedání po doplnění a zapracování připomínek.  

 

3. Schválení XXX. změny Statutu ČVUT v Praze a jeho přílohy č. 1 

Rektor informuje, že se podařilo vyřešit všechny problémy kolem realizace MŠ. Tuto aktivitu 
považuje za nesmírně aktuální. Žádost o financování byla také předána na Odborovou organizaci 
školy. Do konce května 2010 by financování mělo být zajištěno, v případě potřeby je poslední 
možností i neúčelová rezerva rektora. Provoz MŠ bude v prvním roce hrazen z projektových 
prostředků. V diskuzi prof. Fiala dotaz na statut MŠ, Ing. Krčál uvedl, že je předpoklad zařazení 
do rejstříku MŠ. Po zařazení, tj. od r. 2011 by bylo hrazeno 60% nákladů na provoz ze státního 
rozpočtu. Předseda LK uvedl, že u předložené změny Statutu je legislativně vše v pořádku. 
 
Hlasování: 34 – 0 - 1 
Usnesení: AS ČVUT schválil bez připomínek XXX. Změny Statutu ČVUT v Praze jeho přílohy 
č. 1. 

 

4. Projednání Organizačního řádu ČVUT UMŠ 

K materiálu rektor uvedl, že je připraven autory projektu jako standardní organizační řád podle 
školních součástí. Ing. Krčál poděkoval pedagogické komisi AS za doformulování návrhu. Doc. 
Semrád informoval, že pedagogická komise předkládaný materiál projednala a upřesnila. 
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Hlasování: 36 – 0 – 0 
Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Organizační řád ČVUT UMŠ, vystavený na webu 
17.3.2010 v 17:16 hod s úpravou čl. 1, odst. 1 a čl. 2, odst. 1, podle verze vystavené týž den 
a s úpravou čl. 8, odst. 2. 

 

5. Schválení Rozpisu příspěvku a dotací ze SR na rok 2010    

Kvestor uvedl materiál provádějící rozpis příspěvku a dotací ze SR, projednaný na HK v souladu 
s Metodikou na rok 2010. Na připomínky je ochotný odpovědět. Prof. Fiala sděluje, že na schůzi 
HK 17.3. byl materiál projednán a komise doporučuje materiál schválit. Doprovodné usnesení 
navrhuje předložit prof. Haasz. V diskuzi vystoupil prof. Valášek s dotazem, kde je promítnut 
bod metodiky o rozpočítávání nefinancovaných studentů. Na dotaz odpovídá kvestor, v materiálu 
je podle jeho vyjádření popsán krok za krokem výpočet upravených normativů, nefinancovaných 
studentů a studentů ÚTVS. Prof. Valášek se dotazuje na rozdělení studentů magisterských a 
bakalářských programů. Rektor komentuje materiál tak, že po oddělení normativu na 
doktorandy, je zbývající část součet studentů bakalářského, magisterského a navazujícího studia. 
MŠMT přidělilo prostředky  jako celek. Normativ na bakaláře, magistry a studenty navazujícího 
studia je stejný, MŠMT škole peníze poskytuje podle průměrného koeficientu náročnosti. 
Nerozlišuje, jestli jsou programy drahé či nikoliv. Prof. Valášek v tom vidí neřešitelný problém. 
Prof. Konvalinka cituje minulý zápis : „Na další přímý dotaz, zda v bodě 3.4 Metodiky pro rok 
2010 se uvažují také studenti doktorského studia, pan rektor uvedl, že tento bod se aplikuje po 
jednotlivých typech studijních programů.“ Doc. Chadzitaskos se dotazuje na čerpání neúčelové 
rezervy rektora. Bude projednáno později. Prof. Valášek poukazuje na další skutečnost, a to 
nepřesná data z RIVu. Metodika 2008 nepřiřazovala body korektně.  Rozdíly jsou u některých 
fakult větší či menší. Prof. Fiala uvádí, že v příštím roce by měly být body přiřazeny správně. 
 
Hlasování: 28 – 0 – 8 
Usnesení: AS ČVUT schválil Rozpis příspěvku a dotací ze SR na rok 2010 bez připomínek.   
 
Doprovodná usnesení: 
 
Usnesení navržené prof. Haaszem: 
Hlasování : 34 – 0 – 2 
AS ČVUT žádá rektora, aby zajistil opravu bodového hodnocení v komponentě VVVS tak, aby 
odpovídalo metodice hodnocení výsledků VaV Rady vlády pro VVaI v příslušném roce. 
 
Doc. Demel žádá, aby součástí příští Metodiky byl detailní algoritmus výpočtu u excelových 
formulářů. 
Hlasování : 22 – 5 – 10  
AS ČVUT požaduje, aby Metodika pro rozdělování příspěvku a dotací ze SR, která bude 
připravována, byla formulována natolik jednoznačně, aby neumožňovala různý výklad. 
 
Po hlasování rektor poděkoval členům AS, že byl schválen rozpis dotace. Rozpočet bude AS 
ČVUT schvalovat na květnovém zasedání. Rektor proto žádá jednotlivé součásti o zajištění 
včasného dodání potřebných podkladů pro zpracování rozpočtu. V diskuzi vystoupil prof. 
Nožička, kvestor, Ing. Hromek. Dr. Kříha má dotaz na nově připravovanou Metodiku z hlediska 
časového s ohledem na volby do AS ČVUT. Dotazuje se, jaký je naplánovaný harmonogram 
prací na Metodice, která by měla trvalejší charakter. Rektor se zatím nesešel s předsedou HK. 
Neví, zda bude dál HK pokračovat v přípravě, protože příprava je na Vedení ČVUT. Do 
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prázdnin by se měla schvalovat finální Metodika, je proto třeba usilovně jednat. Obecné zásady 
by měli projednat zástupci HK. Kolegium se schází jedenkrát za 14 dní. Prof. Haasz upozorňuje 
na nutnost práce na  metodice rozdělování prostředků podle výzkumu a vývoje, což vyžaduje 
schůzku prorektora pro vědu a výzkum a HK. Prof. Lábus uvádí, že je třeba znát metodiku 
MŠMT, která může mít reduktivní tendence a to může mít vliv na schvalování Metodiky, může 
schvalovat až nový senát. Prof. Konvalinka upozorňuje na možnost pozdního schvalování např. 
až v únoru příštího roku. Strategii je třeba ale vytvořit. Dr. Kříha má dotaz, jestli je 
realizovatelné, aby Zpráva o hospodaření a Rozpis byly v jednom termínu. Rektor uvádí, že to 
pro jednu ze zpráv může znamenat zpoždění. Diskuze prof. Konvalinka, kvestor, prof. Fiala, 
rektor, doc. Demel, doc. Chadzitaskos. 
 

6. Schválení Jednacího řádu VR ČVUT FIT  

Změna byla oproti původnímu znění Jednacího řádu - září 2009, provedena v počtu zasedání – 
dříve dvakrát za semestr, nyní dvakrát za akademický rok a v zavedení možnosti hlasovat tajně 
a pomocí el. prostředků. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.  
 
Hlasování: 36 – 0 – 0 
Usnesení: AS ČVUT schválil Jednací řád VR ČVUT FIT bez připomínek. 

 

7. Projednání Příkazu rektora o poplatcích spojených se studiem 

Předložený materiál nedoznal žádné podstatné změny oproti loňsku. Předseda AS žádá předsedy 
jednotlivých komisí o vyjádření. Doc. Bílek  - LK materiál neprojednávala, Ing. Pernicová  - SK 
materiál také neprojednávala. Doc. Semrád informuje, že pedagogická komise se materiálem 
zabývala, ale zjistila, že tam nejsou žádné podstatné změny. 
 
Hlasování: 35 – 0 – 0 
Usnesení: AS ČVUT projednal Příkaz rektora o poplatcích spojených se studiem bez 
připomínek . 

 

8. Projednání Příkazu rektora o úhradách za nadstandardní a mimořádné 
administrativní úkony  

 
Materiál byl projednán společně s předcházejícím bodem. K materiálu nejsou připomínky. 
  
Hlasování: 35 – 0 – 0 
Usnesení: AS ČVUT projednal Příkaz rektora o úhradách za nadstandardní a mimořádné 
administrativní úkony bez připomínek. 
 

9. Projednání Harmonogramu akademického roku 2010/2011   

Rektor uvádí, že materiál byl připraven pror. Bílou. Následuje komentář, materiál byl diskutován 
na fakultách, neexistuje ale možnost dohody a shody fakult, a proto je harmonogram 
v předkládané podobě, tak aby odpovídal požadavkům všech fakult. Organizaci ZS a LS určí 
děkan nebo ředitel součásti. Jejich rozhodnutí musí být zveřejněno nejméně 1 měsíc dopředu. 
Diskuze – Ing. Hromek, doc. Demel, prof. Konvalinka, doc. Chadzitaskos, doc. Bílek. 
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Hlasování: 32 – 3 – 1 
Usnesení: AS ČVUT projednal Harmonogram akademického roku 2010/2011 po zapracování  
připomínky. 
 

10. Volba zástupců AS ČVUT v komisích pro VŘ 
 
Předseda AS prof. Konvalinka seznámil přítomné s potřebou jmenovat zástupce AS ČVUT do 
komisí pro VŘ. Prvním hlasováním bylo hlasování o zástupci do komise pro hodnocení RP 
MŠMT. Navrženou zástupkyní byla Mgr. Veronika Vymětalová. Druhé hlasování bylo 
o zástupcích do komise pro výběr projektů z FCA. Navrženými byli za akademické pracovníky – 
prof. Nožička, za studenty – Bc. Ekl. Třetí hlasování se týkalo zástupce do komise pro výběrové 
řízení na ředitele/lku pro UMŠ. Jako zástupce AS byl navržen doc. Semrád.  Do komise pro 
výběrové řízení na kvestora ČVUT byl za vedení AS navržen prof. Konvalinka za akademické 
pracovníky a Ing. Hromek za studentskou část. Dále byli navrženi za akademické pracovníky 
prof. Haasz a doc. Kolář. Volba zástupců AS ČVUT v komisi pro výběrové řízení na kvestora 
ČVUT proběhla tajnou volbou, ostatní volby pak veřejným hlasováním. 
 
Hlasování : uvedeno v závorce za jménem 
Usnesení : AS ČVUT zvolil zástupce v komisích pro výběrová řízení : 
 
Komise pro hodnocení RP MŠMT : 
Mgr. Veronika Vymětalová (34) 
 
Komise pro výběr projekt ů z FCA : 
prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. (33) za akademické pracovníky 
Bc. Filip Ekl (33) za studenty 
 
Komise pro výběrové řízení na ředitele/lku UMŠ: 
doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (34) 
 
Komise pro výběrové řízení na kvestora ČVUT: 
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (25) za akademické pracovníky, 
Ing. Vladimír Hromek (34) za studenty 
 

11. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí – věcné břemeno na pozemku v Telči 

Kvestor jednou větou uvedl, že se jedná o standardní smlouvu o věcném břemeni, která musí být 
projednána AS, následně Správní radou. Ke Smlouvě nejsou žádné dotazy a připomínky. 

 
Hlasování: 37 – 0 – 0 
Usnesení: AS ČVUT projednal Smlouvu o smlouvě budoucí – věcné břemeno na pozemku parc. 
č. 7305/1 v kat. území Telč, obec Telč bez připomínek. 

 

12. Výsledky doplňovacích voleb na ČVUT FD 

Členové AS byli informováni o doplňovacích volbách na FD. Novým členem AS ČVUT se stal 
Bc. Filip Ekl, dalším právoplatně zvoleným byl student Novotný, jako náhradník.  
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Předseda AS seznamuje členy AS ČVUT s dalšími změnami, abdikoval J. Kašpar z FELu a E. 
Procházková z FSv. Novým členem studentské části FA je za J. Molnárovou, která přerušila 
studium, Ing. arch. Michal Kutálek.  

 

Různé 

 

a) Složení vedení ČVUT 

Předseda AS informuje o jednání vedení AS ČVUT a dopisu předsedy Správní rady 
ČVUT ohledně situace ve vedení ČVUT. Diskuze – rektor není spokojen se situací. 
Aktuální úkoly zvládají dva prorektoři na hranici svých možností. Situaci se rektor snaží 
řešit co nejrychleji. Klíčovou otázkou byla otázka obsazení místa prorektora pro studium 
a studentské záležitosti. Rektor se sešel se studentskou částí AS ČVUT. Rektor uvádí, že 
má 2 potenciální kandidáty, které chce představit a projednat s předsednictvem AS. 
Návrhy budou předloženy na dubnovém zasedání AS. K záležitosti investiční výstavby 
uvádí, že za prorektora Pavlíka není náhrada. Rektor nemá náhradu a nehodlá 
zastupování v této oblasti svěřit někomu jinému. Prof. Valášek má dotaz, jestli tedy bude 
předložena změna Statutu. Doc. Kolář doporučuje zařadit prof. Pavlíka mezi prorektory. 
Diskuze doc. Chadzitaskos, prof. Haasz, prof. Lábus, prof. Moos. 

b) Opencard na ČVUT 

Ing. Pernicová má dotaz na rektora k informaci, že by se na ČVUT měla zavádět 
Opencard. Vedení ČVUT o této zprávě nic neví, zřejmě jde o novinářskou chybu. 
Diskuze – řed. Zmrzlík, řed. Kalika, Jirků, doc. Chadzitaskos. 

c) Ostatní 

• Doc. Chadzitaskos – čerpání NÚRR – otázka financování FITu. 

• Doc. Demel – dotaz na pokračující reorganizaci rektorátu – na posledním 
kolegiu rektora byla předložena informace, nyní je pror. Moosem a pror. 
Bílou projednávána s vedoucími odborů. Bude vyhlášena reorganizace, kterou 
je třeba udělat jednostupňově.  

• Doc. Demel – dotaz na zajištění parkování v Nové budově ČVUT – otázka 
bude muset být řešena, zatím se k tomu vedení ČVUT nedostalo. Diskuze 
prof. Lábus, rektor, prof. Konvalinka. 

• Dr. Kříha – informace o Komisi pro anketu a hodnocení výuky – rektor 
informuje o průběhu ankety na FELu a doporučuje vytvoření komise pro 
zpracování zkušeností. 

• Dr. Kříha – OpenAir – rektorské volno – dr. Kříha doporučuje koordinovat 
akci tak, aby nebyla v prvních týdnech semestru. Dr. Kříha se dotázal, zdali je 
možné během vyhlášeného rektorského volna vyučovat, pokud o to stojí jak 
učitelé, tak studenti, s tím, že nepřítomní jsou automaticky omluveni. Pan 
rektor ujistil, že této výuce nic nebrání. 

• Mgr. Vymětalová – aktualizace členů komisí AS ČVUT – do dvou týdnů – 
předsedové jednotlivých komisí. 

• Dr. Kříha – kritéria pro habilitace a profesorská řízení i pro odborníky z praxe 
– rektor se vyjadřuje k problematice, bude řešeno na VR. 
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• Doc. Bílek – dotaz na činnost budoucího Českého Centra informatiky 
a kybernetiky Antonína Svobody – rektor informuje, že v závěru loňského 
roku škola získala 104 mil. Kč účelově určených na Centrum. Lze je použít na 
spoluúčast. Dokumentace pro stavební povolení se připravuje. 

• Řed. Zmrzlík informoval o akci Kulatý stůl v menze na Strahově 31.3. od 19 
hod. 

 

Předseda AS poděkoval všem přítomným za účast. Další zasedání AS ČVUT proběhne dne 
21.4.2010. 
 
   
 
 
Zapsala: V.Vymětalová 
Upravil a z audiozáznamu editoval: 
předseda AS ČVUT. 
                    

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

 
 
 


