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Zápis 

z 25. řádného zasedání AS ČVUT 
konaného dne 21. dubna 2010 

ve velké zasedací místnosti RČVUT 
 
 
 

1. Schválení programu 25. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 

2. Kontrola a schválení zápisu 24. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 

3. Schválení VJŘ AS FEL (3/4 senátorů) 

4. Schválení Výroční zprávy o hospodaření ČVUT v Praze za rok 2009 (3/4 senátorů) 

5. Schválení Výroční zprávy o činnosti ČVUT v Praze za rok 2009 (3/4 senátorů) 

6. Vyjádření k návrhu rektora na jmenování prorektorů ČVUT v Praze (2/3 senátorů) 

7. Informace o reorganizaci RČVUT  

8. Informace o investiční politice ČVUT v Praze 

 

Různé 

a) Informace z jednání SK RVŠ (Igliar) 

b) Informace z RVŠ 

c) Ostatní 

 
Přítomni: Ing. Babánková Jaroslava (F5), Doc. Ing. Bílek Jan, CSc. (F3), Doc. RNDr. Demel 
Jiří, CSc. (F1), Ing. Dobiáš Radek (F8), Ing. Dudíková Michaela (KÚ), Bc. Filingerová 
Miloslava (F3), Bc. Filip Ekl (F6), Prof. Ing. Fiala Pavel, CSc. (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. Bc. Kočárková Dagmar (F6), Ing. Koláčný Milan (F1), Doc. RNDr. 
Kolář Josef, CSc. (F8), Prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc. (F1), Ing. Bc. Krátký Jakub (MÚVS),  
Ing. MUDr. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3), Ing. Kubínyi Michal (F3), Ing. arch. Kutálek Michal 
(F5), M.Sc. Kutílek Patrik, Ph.D. (F7), 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), 
PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), 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). 
 
 
Omluveni z jednání: Ing. Gruber Jan (F4), Ing. Kašpar Jan (F7), Ing. Žídek Libor (F6). 
 
 
Hosté:  rektor Havlíček, kvestor Pětioký, prorektor Bíla, prorektor Moos, předseda Správní rady 
Fibiger, ředitel SÚZ Zmrzlík, doc. Petráček (FJFI), doc. Jettmar (FSv), prof. Pavlík, doc. Váška 
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(RČVUT), RNDr. Olšák (FEL), Adéla Chrastinová (FIT). 
 
Předseda AS prof. Konvalinka přivítal přítomné a zahájil zasedání AS ČVUT. 
 

1. Schválení programu 25. zasedání AS ČVUT 

Předseda AS prof. Konvalinka seznámil členy AS s programem 25. zasedání AS ČVUT. Žádá 
o připomínky. K programu nebyly vzneseny připomínky a bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Hlasování: 37 – 0 - 0 
Usnesení: AS ČVUT schválil program 25. zasedání AS ČVUT. 

 

2. Kontrola a schválení zápisu z 24. zasedání AS ČVUT 

Předseda AS prof. Konvalinka uvedl, že k zápisu obdržel několik formálních a neformálních 
připomínek, které budou zapracovány a zápis bude upraven. 
 
Hlasování: 40 – 0 - 2 
Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 24. zasedání po doplnění a zapracování připomínek.  

 

3. Schválení VJŘ AS FEL  

Předseda AS požádal předsedu LK o uvedení materiálu. Doc. Bílek seznámil přítomné s řadou 
námitek LK, které jsou podrobně uvedeny v zápisu LK ze dne 19.4.2010. LK proto 
nedoporučuje schválit předkládaný materiál. Diskuze – prof. Nožička. RNDr. Olšák, doc. Demel, 
Ing. Dobiáš, Dr. Kříha, prof. Lábus, prof. Haasz. 
 
Hlasování: 4 – 28 - 10 
Usnesení: AS ČVUT neschválil Volební a jednací řád Akademického senátu FEL ČVUT 
v Praze. 

 

4. Schválení výroční zprávy o hospodaření  ČVUT v Praze za rok 2009 

Kvestor uvedl stručný komentář s prezentací k předkládanému materiálu. Předseda AS požádal 
předsedu HK o stanovisko. Prof. Fiala uvedl, že HK materiál posuzovala, neshledala žádné 
pochybení a materiál doporučuje schválit. V diskuzi prof. Valášek položil dotaz na hospodaření 
SÚZ, tj. celkový hospodářský výsledek ve stravování je -53 mil. Kč. Žádá o komentář, proč 
k tomu došlo, kolik jídel vyrobíme atd. Ředitel Zmrzlík uvedl, že každé stravování je ztrátové, 
SÚZ je zatížen odpisy investic z období před r. 2005. Do příštího jednání připraví kompletní 
rozbor. Dále prof. Valášek vznáší dotaz na tvorbu fondů ve FRIMu, středisko Škola. Kvestor 
vysvětluje, že 105 mil.Kč je účelový převod z MŠMT pro Centrum A. Svobody. Prof. Valášek 
navrhuje oddělení této částky. Doc. Chadzitaskos – dotaz na NÚRR a financování FIT. Prof. 
Haasz dotaz na nedočerpanou částku v tabulkové části předkládaného materiálu (tab. 6 VV).  
 
Hlasování: 40 – 0 – 2 
Usnesení: AS ČVUT schválil Výroční zprávu o hospodaření ČVUT v Praze za rok 2009 bez 
připomínek. 
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5. Schválení Výroční zprávy o činnosti ČVUT v Praze za rok 2009    

Prof. Moos uvedl, že zpráva je zpracována podle doporučení MŠMT, členěna do 7 kapitol. 
Rektor doplnil, že základ byl připraven minulým vedením. V diskuzi má připomínky prof. Haasz  
prof. Fiala – str. 88, 20, 17, oprava grafu. Připomínky jsou předkladatelem akceptovány. 
 
Hlasování: 41 – 0 – 1 
Usnesení: AS ČVUT schválil Výroční zprávu o činnosti ČVUT v Praze za rok 2009 po 
zapracování připomínek.   
 

6. Vyjádření k návrhu rektora na jmenování prorektorů ČVUT v Praze 
Předseda AS uvedl, že na schůzce vedení AS předložil rektor návrh na 2 prorektory. 
Předsednictvo AS vyjádřilo požadavek na kompletní vedení, tj. aby rektor do pondělí 19. 4. 
předložil návrh 3 prorektorů, většinový požadavek předsednictva AS na nová jména. Rektor tak 
neučinil a na telefonický dotaz předsedy AS ČVUT odpověděl, že ještě potřebuje provést další 
konzultace. Rektor potvrdil uvedené a vysvětlil důvody, proč není připraven předložit nové 
jméno na pozici prorektora pro výstavbu. Pokud je AS toho názoru, že má rektor jmenovat 
kompletní vedení, tak v tomto případě třetím jmenovaným prorektorem je prof. Pavlík, jehož 
materiály již byly předloženy. Chce-li se senát vyjádřit znovu, rektor to uvítá. Prof. Haasz uvedl, 
že je rád, že se rektor rozhodl jmenovat pátého prorektora, ať již s novým projednáním nebo bez 
něho. Vyzval předsedu Správní rady ČVUT ke komentáři. Předseda Správní rady uvedl, že bez 
jmenovaných prorektorů je oslabeno vedení školy a informuje o setkání s předsedou AS k této 
záležitosti. Do diskuze se přihlásil Ing. Halaška, který uvedl, že se v kuloárech doslechl o 
„určitých neověřených informacích“, pomluvách k osobě prof. Pavlíka, „týkajících se Strahova a 
pak také údajného nekorektního jednání snad spadajícího do korupčního jednání“ (doslovná 
citace) a vyzval studenty a Ing. Hromka k vyjádření. Prof. Pavlík uvedl, že se s něčím tak 
vážným nesetkal, věc konzultoval s právníkem a žádá o omluvu. Následuje představení 
přítomných kandidátů – doc.Petráčka a doc. Jettmara. Prof. Valášek má dotaz na doc. Petráčka 
jaké má zkušenosti s aplikovaným výzkumem, názor na dnešní úroveň aplikovaného výzkumu 
na ČVUT a názor na TAČR. Prof. Haasz má dotaz, jak bude doc. Petráček nadále fungovat ve 
svém pracovním týmu, s jakým úvazkem počítá. Doc. Bílek má dotaz na doc. Jettmara na 
podporu horizontální prostupnosti, zveřejňování výstupů atd. Doc. Chadzitaskos dotaz na 
ztotožnění s DZ MŠMT. Doc. Jettmar uvádí, že na pokrytí nefinancovaných studentů je třeba 
hledat i další zdroje, záleží na názorech děkanky a děkanů, běžného provozu fakulty by se to 
nemělo dotýkat. Je navržena volební komise ve složení – doc. Bílek, doc. Kolář, Ing. Hromek.  
 
 
Hlasování o složení volební komise: 38 – 0 – 5 
 
Hlasování : 33-8-1 
Usnesení : AS ČVUT se souhlasně vyjádřil k návrhu rektora jmenovat prorektorem pro studium 
a studentské záležitosti doc. Ing. Josefa Jettmara, CSc. 
 
Hlasování : 34-8-0 
Usnesení : AS ČVUT se souhlasně vyjádřil k návrhu rektora jmenovat prorektorem pro vědec-
kou a výzkumnou činnost doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc. 
 
Rektor poděkoval AS ČVUT. Rektor informoval AS ČVUT, že bude jmenovat prof. Pavlíka 
prorektorem pro výstavbu a investiční činnost. 
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7. Informace o reorganizaci RČVUT  

Reorganizace RČVUT měla být připravena jmenovanou komisí, po jmenování kompletního 
vedení ČVUT, budou v horizontu 4 – 6 týdnů provedeny zásadní kroky. Ty spočívají v principu 
přímé odpovědnosti za jednotlivé odbory RČVUT. Nyní jsou všichni vedoucí odborů přímo 
podřízeni kvestorovi, nově budou přímými podřízenými jednotlivých prorektorů. Dále pracovní 
poměr vzniklý jmenováním bude určen dobou trvání funkce. Dále rektor zruší anomálii Útvaru 
výstavby a investiční činnosti, kde útvar je veden ředitelem a ředitel je přímo podřízen rektorovi. 
ÚVIČ se stane běžnou strukturou RČVUT s vedoucím odboru. Předpokládá se, že dojde 
k sloučení odboru pro vnější vztahy a odboru pro zahraniční styky. Celkově dojde k redukci 
počtu pracovních sil. Některé pracovní smlouvy končí k 30.6.2010, nedojde k prodlužování. Pro 
odbory pror. Moose a pror. Bíly je návrh již připraven. V odborech bez prorektorů se jedná o 
orientační přehledy zpracované komisí. Rektor osobně preferuje zvýšení kvality zajišťovaných 
služeb, ale respektuje názor AS ČVUT a Kolegia požadující redukce se zajištění služeb ve stejné 
kvalitě. Předseda AS informuje, že činnost komise pro reorganizaci byla ukončena. Předseda AS 
navrhuje její zachování a spolupráci s Vedením ČVUT při realizaci navrhovaných změn, AS 
ČVUT by tak zůstal pravidelně informován o dalším průběhu reorganizace RČVUT. Prof. Fiala 
upozorňuje, že tématika reorganizace je diskutována HK, že HK doporučila, aby všechny odbory 
měly projít auditem. Rektor uvedl, že podle požadavků byl zadán úkol všem vedoucím 
pracovníkům připravit na základě rozboru dat za rok 2009 analýzu a specifikaci jednotlivých 
procesů a porovnání s náklady. Rektor uvádí, že bude na rozhodnutí Kolegia a Vedení ČVUT, 
kdo audit provede. Diskuze doc. Bílek, doc. Chadzitaskos – otázka na ÚVIČ, jestli se stane 
standardním odborem rektorátu. VIC bude nadále samostatnou součástí ČVUT, je podřízen 
prorektorovi pro rozvoj. Prof. Valášek uvádí, že komise pro reorganizaci RČVUT dosud 
nedospěla ke konečným závěrům.  

 

 

8. Informace o investiční politice ČVUT v Praze 
 
Prof. Pavlík informuje o investiční politice ČVUT. Na letošní rok je plánovaná rekonstrukce 
Bubenečské koleje a revitalizace Podolí. Jednalo se i o Strahovu, MŠMT chce aby byl dokončen 
soudní spor s MHMP. V únoru právní zástupci ČVUT a MHMP došli k určitému řešení. Zájem 
se soustředí na dva hlavní pozemky – Strahov a Kotlářka. Podle vyjádření prof. Pavlíka se u 
mimosoudní dohody situace komplikuje s politickou situací na MHMP. Další řešenou oblastí 
jsou energetické audity, peníze z MŽP, jde o rekonstrukce obvodových plášťů FSv, 
Studentského domu apod. Jako zvláštní část se také řeší akce Institutu informatiky a kybernetiky.  
Mimo Prahu se jedná o akce FSv za 1 mld. Kč – Univerzitní centrum energeticky efektivních 
budov, akce FBMI nástavba Kokosu – projekt 50 mil. Kč. Kolegiu byl předložen zpracovaný 
materiál. Materiál bude vyvěšen na Inforek. Ing. Jirků dotaz na situaci ohledně Strahova. 
Předseda AS prof. Konvalinka se dotazuje ohledně vícenákladů na probíhající akci výstavby 
Nové budovy ČVUT.  Prof. Pavlík informuje o rezervě 48 mil.Kč. Současné vícenáklady ve výši 
26 mil. Kč jsou v cca polovině této částky. Změny v plánu jsou způsobeny tím, že FA 
akreditovala nový program Průmyslový design, jsou doplněny modelové laboratoře pro tento 
program, na druhou stranu není realizováno stravovací zařízení, protože proběhla rekonstrukce 
stravovacího zařízení na FSv a počítá se s jeho využitím. K otázce turniketů na FSv – turnikety 
FSv a Nové budovy budou jednotné, bude vybudován spojovací most mezi D a Studentským 
domem. 
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Různé 

 

a) Informace z jednání SK RVŠ 

Zástupce ČVUT R.Igliar  informuje o probíhajících jednáních na SK RVŠ. Rozsáhlá 
diskuze se soustřeďuje na řešení problematiky SDS a SDS+1. Ing. Pernicová vznáší 
dotaz jestli tato problematika, kterou se zabývala RVŠ a Reprezentativní komise ČKR 
byla diskutována se studenty. Do diskuze se přihlásil prof. Haasz, který následně 
komentuje, že posílal materiál k připomínkám HK AS ČVUT a dostal jej zástupce 
studentů v HK. Ing. Hromek má dotaz na rektora, jestli bude prosazovat SDS. Rektor 
nebude podporovat, pokud nedojde k legislativním změnám. Prof. Lábus doplňuje, že 
SDS +1 je vlastně SDS+2 a je zneužíváno. Prof. Valášek má jiný názor, uvádí že by to 
mohlo proti ČVUT vytvářet nepřímý tlak na to abychom snížili kvalitu, měli bychom 
tomu zabránit. Další diskuze Igliar, Karal, prof. Haasz, doc. Demel, prof. Lábus. 

 

b) Informace z RVŠ 

Prof. Haasz doplňuje informace k předcházejícímu bodu. 

 

c) Ostatní 

• VŘ na funkci kvestora – rektor informuje, že v minulém týdnu proběhla 
uzávěrka, přihlásilo se 12 uchazečů, 3 ze školy. Předsedou výběrové komise 
bude pror. Bíla, dále tam budou 2 delegáti za AS ČVUT(prof. Konvalinka, 
Ing. Hromek), předseda Správní rady ČVUT, kvestor UK, členové z porady 
děkanů (prof. Kohoutková, doc. Rosina, prof. Šimák), tajemník jaderné 
fakulty, vedoucí interního auditu (doc. Vospěl), kancléřka. 

• Ing. Halaška informuje o tom, že za svoji osobu zaslal pror. Pavlíkovi dopis 
s omluvou (v příloze zápisu). Pror. Pavlík veřejnou omluvu přijímá. 

• Pokyny pro grantovou soutěž – dr. Kříha 

• Alternativní pohled na rektorát – prezentace prof. Valáška, 29 pracovníků 
k zajištění činností rektorátu.  

• Ing. Dobiáš – navrhuje snížit počet členů AS ČVUT, rektor iniciativu vítá, má 
určitou představu. Otázkou by se měla zabývat LK a rektor. 

• Prof. Valášek se táže rektora, jestli proběhla komise o Facility Managementu. 
Rektor s touto skutečností není seznámen. Prof. Pavlík informuje, že má RP. 
Vedení má pracovní materiál k dispozici. 

• Dr. Kříha má dotaz na to, jestli již byla ustanovena kontrolní komise SGS. 
Rektor odpovídá, že zatím ustanovena není. 

• Prof. Lábus za FA reaguje na diskuzi o Facility Managementu, jedná se o 
pilotní projekt, se zavedením na FA, FA z toho má obavy. Prof. Pavlík 
doplňuje, že jedná i s FSv. 
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Předseda AS poděkoval všem přítomným za účast. Další zasedání AS ČVUT proběhne dne 
19.5.2010. 
 
   
Zapsala: V.Vymětalová 
Upravil a z audiozáznamu editoval: 
předseda AS ČVUT. 
                    

  Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 
              předseda AS ČVUT  
 
Příloha: email Ing. Halašky  
 
 

Předmět:  [Senat CVUT] verejna omluva 

Od:  Ivan Halaška <halaska@fit.cvut.cz> 

Datum:  21 Duben 2010, 16:05 

Komu:  pavlik@fa.cvut.cz 

Kopie:  senat@victoria.cvut.cz 

Priorita:  Normální 

Možnosti:  
Zobrazit celou hlavičku |  Zobrazit verzi pro tisk  | Uložit jako soubor| Přidat do adresáře  | Zobrazit 
detaily zprávy  

 

 

 

 
Vážený pane profesore. 
Na zasedání senátu ČVUT dne 21.4.2010 jsem vyzval zástupce senátor ů, aby  
nahlas řekli své výhrady v ůči Vaší osob ě, se kterými já osobn ě nesouhlasím.  
Skute čností je, že mnou zmín ěná pomluva v kuloárech senátu kolovala a  
mně se tento stav nelíbí. Cht ěl jsem aby Vaši oponenti "odkryli karty". 
 
Osobně doufám, že skute čnost, že na moji výzvu nikdo ze senátor ů  
nereagoval, tento zlovolný "argument" u činil ješt ě z řejm ější pomluvou. 
Souhlasím s Vaším vyjád řením, že s pomluvou se velmi obtížn ě bojuje ze  
strany pomluveného. Proto mé vystoupení. 
 
Vážený pane profesore, omlouvám se Vám, za sebe i z a anonymy za  
zlovolnou pomluvu, která kolovala p řed projednáváním úmyslu pana rektora  
Vás jmenovat do funkce prorektora. 
 
Vaše jmenování jsem podporoval a i nadále podporuji . 
Velmi si vážím Vámi odvedené práce v minulém funk čním období a p řeji Vám  
hodně úsp ěchů a zdraví do následujícího funk čního období. 
 
Ing. Ivan Halaška 
 
 
 

 
_______________________________________________ 
Senat mailing list 
Senat@victoria.cvut.cz  
http://andrea.vc.cvut.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/s enat  

 

 

 
 


