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Zápis 

z 26. řádného zasedání AS ČVUT 
konaného dne 19. května 2010 

ve velké zasedací  místnosti RČVUT  
 

  

1. Schválení programu 26. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 

2. Kontrola a schválení zápisu z 25.  zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 

3. Schválení Rozpočtu ČVUT v Praze pro rok 2010 (3/4 senátorů) 

4. Schválení člena vědecké rady ČVUT v Praze  (3/4 senátorů) 

5. Volba člena kontrolní komise SGS (2/3 senátorů) 

6. Volba členů komise Fondu studentských projektů ČVUT v Praze (2/3 senátorů) 

7. Diskuse k možnosti odvolat rektora ČVUT v Praze  (2/3 senátorů) 

8. Informace o Dlouhodobém záměru ČVUT v Praze a jeho aktualizaci (2/3 senátorů) 

9. Informace o Rozvojových projektech ČVUT v Praze na rok 2011 a výsledcích 
oponentního jednání o Rozvojových projektech za rok 2009 (2/3 senátorů) 

10. Informace o hospodaření SÚZ za rok 2009 (2/3 senátorů) 

11. Různé 

a) Informace z jednání komise pro VŘ na pozici kvestora ČVUT 

b) Centrum excelence Antonína Svobody a jeho začlenění do struktury 
ČVUT  

 
Přítomni : Ing. Babánková Jaroslava (F5), doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1), Ing. Dudíková 
Michaela (KÚ), Ing. Dobiáš Radek (F8), Bc. Ekl Filip (F6),  prof. Ing. Fiala Pavel, CSc. (F4),   
Bc. Filingerová Miroslava (F3), Ing. Gruber Jan (F4),  prof. Ing. Haasz Vladimír, CSc. (F3), 
Ing. arch. Hainc Jaromír (F5), Ing. Halaška Ivan (F8), DiS.Hofmanová Lucie (F7), Ing. 
Hromek Vladimír (F2), 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), MUDr. Ing. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3), Ing. Kubínyi Michal (F3), Ing.arch. 
Kutálek Michal (F5), Ing. 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. 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), prof. Ing. Uhlíř Ivan, DrSc. 
(F2), prof. Ing. Valášek Michael, DrSc. (F2), Mgr. Vymětalová Veronika (F7), Ing. Žídek 
Libor (F6).  
  
Omluveni z jednání:  Doc. Ing. Bílek Jan;, CSc.(F3), Doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), 
Ing. Koláčný Milan (F1), Ing. Krátký Jakub (MÚVS),  Doc. Ing. Štemberk Petr, Ph.D.(F1), 
Vopalecký Petr, DiS.(F8).    
 
Neomluveni z jednání:   
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Hosté:  rektor Havlíček, kvestor Pětioký, prorektor Bíla, prorektor Moos, prorektor Jettmar, 
děkan Tvrdík (F8), ředitel SÚZ Zmrzlík, Ing. Požár (RČVUT), Chrastinová (F8), Rudovský 
(F1), Douša (FIT). 
 
 

1. Schválení programu 26. zasedání AS ČVUT 
Předseda AS seznámil členy AS s programem 26. zasedání AS ČVUT. 
 
Senátor Schmid navrhuje do programu nezařazovat bod č.7. 
Hlasování o nezařazení bodu č.7 : 11 – 13 – 11 neschváleno bod č.7 bude zařazen do 
programu 26. zasedání AS ČVUT. 
 
Hlasování: 29 – 4 - 2 
Usnesení:  AS ČVUT schvaluje program 26. zasedání AS ČVUT v nezměněném znění. 

 

2. Kontrola a schválení zápisu z 25. zasedání AS ČVUT 
Předseda AS zapracoval a doplnil připomínky. 
 
Hlasování: 33 – 0 - 2 
Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 25. zasedání AS ČVUT po doplnění a  zapracování 
připomínek.  

 

3. Schválení Rozpočtu ČVUT v Praze pro rok 2010 

S návrhem rozpočtu ČVUT v Praze na rok 2010 seznámil AS ČVUT kvestor. Rozpočet byl 
sestaven dle platné metodiky a projednán na Grémiu i v Hospodářské komisi AS ČVUT. 
Rozpočet je sestaven jako ziskový. 

Předseda HK: HK doporučuje předložený rozpočet schválit. 
Hlasování: 36 – 0 - 0 
Usnesení: AS ČVUT schválil Rozpočet ČVUT v Praze pro rok 2010. 

 

4. Schválení člena vědecké rady ČVUT v Praze 

Rektor žádá  AS ČVUT o zvolení  členem VR prorektora doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc. 
Člen VR bude schválen v tajné volbě. Navržení členové volební komise: Hromek, Kočárková, 
Valášek. 
 
Hlasování o volební komisi ve složení Hromek, Kočárková, Valášek: 33 – 0 – 3 - volební 
komise byla schválena.  
Diskuse: Valášek, rektor, Hromek. 
 
Hlasování: 29 – 5 - 3 
Usnesení:  AS ČVUT schválil členem VR ČVUT v Praze doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, 
CSc. 
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5. Volba člena kontrolní komise SGS 

Předseda AS navrhuje zvolit členem kontrolní komise SGS MUDr. Ing. Vítězslava Kříhu, 
Ph.D. Žádné jiné návrhy nejsou předloženy.. 

Hlasování o veřejném hlasování: 36 – 0 - 0 
Hlasování:  35 – 0 - 2 
Usnesení: AS ČVUT zvolil členem kontrolní komise SGS MUDr. Ing. Vítězslava Kříhu, 
Ph.D. 

 

6. Volba členů komise Fondu studentských projektů ČVUT v Praze 

Předseda AS požádal senátorku Ing. Pernicovou o návrhy členů komise FSP. Navrženi byli: 
Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. (prezident SU), senátor Bc. Tomáš Martinka (student), senátor doc. 
RNDr. Jiří Demel, CSc. (zaměstnanec), senátor Ing. Jan Gruber jako náhradník (student). 

Všichni navržení s návrhem souhlasí. 

 Proběhlo veřejné hlasování. 

Hlasování:  34 – 0 - 3 

Usnesení: AS ČVUT zvolil členy komise Fondu studentských projektů ČVUT v Praze  Ing. 
Zdeňka Horáka Ph.D., Bc. Tomáše Martinku, doc. RNDr. Jiřího Demela, CSc. a náhradníka 
Ing. Jana Grubera. 

 

7. Diskuse k možnosti odvolat rektora ČVUT v Praze 

Předseda AS uvedl důvody, které vedly k zařazení tohoto bodu na zasedání AS, rektor se 
k bodům postupně vyjádřil. 

• Výhrady AS ČVUT k výběrovým řízením 
VŘ na dodavatele NB 

AS ČVUT požadoval, aby v komisi pro VŘ na dodavatele NB ČVUT byl zastoupen AS 
ČVUT – po urgenci a přijetí usnesení AS ČVUT byl předseda AS přizván pouze jako 
pozorovatel závěrečného jednání komise, bez hlasovacího práva. 

Rektor – přiznává, že nepřiložil důraz na finanční objem zakázky. Popsal průběh a výsledek 
tohoto VŘ (zvítězilo sdružení Metrostav – VCES). 

 
VŘ na kvestora ČVUT 

Členové komise neobdrželi dekret, JUDr. Lindnerová je přímou podřízenou kvestora ČVUT, 
který se tohoto VŘ účastní. 
Rektor – VŘ bylo vypsáno a komise byla jmenována transparentně (předseda komise 
prorektor Bíla, dále dva zástupci AS (Konvalinka, Hromek), 3 zástupci děkanů (Kohoutková, 
Rosina, Šimák), dva zástupci správní rady (Fibiger, Kubíček), dva zástupci RČVUT 
(Šmídová, Vospěl), jeden zástupce tajemníků (Vrána). Tajemnicí komise je JUDr. 
Lindnerová. 

Všichni členové obdrželi na prvním zasedání komise dopis, kterým rektor určuje složení 
komise. Bylo vybráno 9 uchazečů, kteří byli pozváni k pohovoru ve dnech 19. 5. a 24. 5. 
2010. 

Diskuse: Kříha, Halaška, Demel, Konvalinka, rektor. 
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• Zpožděná kompletizace vedení ČVUT  

AS považuje skutečnost, že rektor nejmenoval kompletní vedení za vážnou chybu a kritizuje 
rektora za nekonání po dobu delší než 3 měsíce.  

Rektor popsal proces schvalování prorektorů a dobu potřebnou k jejich schválení považuje za 
přiměřenou. Své jednání v tomto směru odmítá označit jako nečinnost. 

Diskuse: Haasz, Jettmar, Demel, Lábus, Halaška, Hromek. 

 

• Full cost (způsob účtování nákladů)  

Na grémiu vedoucích pracovníků ČVUT dne 10. 5. 2010 tajemníci tří největších fakult 
vyjádřili nesouhlas s navrženým modelem účtování podle přímých nákladů. 

Rektor – požádal tajemníky těchto tří fakult, aby připravili svůj návrh.  
Kvestor konstatoval, že k full cost vznikla z vůle tajemníků pracovní skupina devíti osob 
(včetně tří tajemníků největších fakult), Ing. Zápotocký (tajemník F2) na předposledním 
jednání skupiny odstoupil, poté bylo šest týdnů prostor na protinávrhy – nepadl žádný. Dále 
proběhlo hlasování, kde většina podpořila navržený model. 

Diskuse: Hromek, Moos, Nožička, kvestor, Lábus, Bíla, rektor, Dobiáš, Uhlíř, Gruber. 

 

• Masivní developerská činnost ČVUT 

Předsednictvo AS ČVUT má obavy, že výstavba nových budov nebývale zatíží ČVUT 
zejména ve spoluúčasti na financování investic a v provozních nákladech. Současně 
s krizovým vývojem hospodářství a klesající demografickou křivkou to může vést k tomu, že 
nebudou zdroje na opravy a rekonstrukce stávajících budov 

Rektor uvedl, že spolu s UK máme nejméně investic ze všech VŠ. 

Diskuse: Hromek, Lábus, Halaška, Valášek, rektor. 

 

• Dlouhodobý záměr MŠMT  

Předsednictvo AS ČVUT vytýká rektorovi, že neposkytl podklady k diskusi o dlouhodobém 
záměru MŠMT a že akademická obec ČVUT v Praze se nemohla vyjádřit k záměrům MŠMT, 
které mohou značně ovlivnit budoucí vývoj university. 

Haasz – jedná se o mé pochybení, o dlouhodobém záměru jsem skutečně na půdě AS ČVUT 
neinformoval. 

Diskuse: rektor,Valášek, Haasz, Kříha, Pernicová. 

 

• Reorganizace RČVUT  

Předsednictvo AS ČVUT kritizuje rektora za zdlouhavé jednání ve věci reorganizace RČVUT 
a za skutečnost, že ukončil činnost komise pro reorganizaci RČVUT, ve které měl AS ČVUT 
své zástupce.  

Rektor uvedl, že došlo ke snížení počtu prorektorů ze sedmi na pět. Dále rektor v lednu 2010 
vydal pokyn neprodlužovat pracovní poměry uzavřené do 30.6.2010. Od 1.7.2010 dojde ke 
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sloučení odboru vnějších vztahů a zahraničních styků (úspora jednoho vedoucího a následné 
zeštíhlení). Rektor pověřil prorektory, aby zpracovali další návrhy. 

Diskuse: Karas, Moos, Valášek, rektor. 

 

• Nedostatečné manažerské schopnosti rektora  

Předsednictvo AS ČVUT vytýká rektorovi omezení dostupnosti sekretariátu v době 
pracovních neschopností sekretářek  (pí. Mašková, pí Vyhnálková) a dále má výhrady k délce 
trvání porad. 

Rektor se důrazně ohradil a uvedené označil za hrubou neúctu k pracovnicím sekretariátu. 
V současné době zastupují na sekretariátě pí. Doležalová a Mgr. Šmídová. 

Diskuse: Haasz, Lábus, Valášek, Kříha, Bíla, Demel, Moos, rektor, Martinka, Tvrdík, Kolář, 
Schmidt, Gruber, Sodomka, Dobiáš, kvestor. 

 

Návrhy usnesení: 

a) Návrh usnesení (Demel) : Bod byl diskutován AS ČVUT bez usnesení. 

b) Návrh usnesení (Valášek): AS ČVUT odložil projednání bodu na červnové zasedání 
AS ČVUT. 

c) Návrh usnesení (Dobiáš): AS ČVUT diskutoval o možnosti odvolat rektora a 
projednal všechny předložené připomínky. AS ČVUT vyjadřuje podporu konání 
rektora ČVUT ve smyslu strategie jeho volebního programu. 

Hlasování: 20 – 5 – 10 Návrh byl přijat. 

d) Návrh usnesení (Demel): AS ČVUT diskutoval o některých problémech fungování 
ČVUT a k některým z diskutovaných problémů má úmysl se v budoucnu vrátit. 

Hlasování: 14 – 10 – 11 Návrh nebyl přijat. 

 

O návrzích bylo hlasováno v opačném pořadí, než v jakém byly podávány. 

   

Hlasování: 20 – 5 - 10 

Usnesení:  AS ČVUT diskutoval o možnosti odvolat rektora a projednal všechny předložené 
připomínky. AS ČVUT vyjadřuje podporu konání rektora ČVUT ve smyslu strategie jeho 
volebního programu. 

 

8. Informace o Dlouhodobém záměru ČVUT v Praze a jeho aktualizaci 

Prorektor Moos informoval AS ČVUT o přípravě Dlouhodobého záměru ČVUT v Praze. 
Dlouhodobý záměr ČVUT vychází z Dlouhodobého záměru MŠMT ČR. Východiskem pro 
přípravu byla SWOT analýza. O přípravě Dlouhodobého záměru byla informována komise 
KRaV. Ke schválení bude Dlouhodobý záměr ČVUT předložen AS ČVUT 16.6.2010, na VR 
8.6.2010. Během června proběhne schválení ve Správní radě ČVUT. 

Diskuse: KRaV (Valášek) – komise se sešla 5. a 12. 5. 2010. Na prvním jednání byl návrh 
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projednán s prorektory Moosem a Jettmarem a došlo ke shodě ohledně řady úprav textu, bylo 
přislíbeno, že dohodnuté úpravy budou prorektorem Moosem do materiálu promítnuty včetně 
očekávaných změn na grémiu vedoucích pracovníků ČVUT dne 10. 5. 2010 a tento materiál 
bude komisi KRaV poskytnut na její jednání 12. 5. 2010. Podstatné dohodnuté změny do 
materiálu nebyly promítnuty a komise nezískala od prorektora Moose vysvětlení proč.  

Komise KRAV doporučuje, aby AS ČVUT požádal o vysvětlení stavu dokumentu a o 
předložení dokumentu se zapracovanými dohodnutými změnami s komisí KRaV. 

Prorektor Moos – většina připomínek byla zapracována, nevidím rozpor s připomínkami 
KRaV. 

Dále do diskuse: rektor, Lábus, Gruber, Kříha, kvestor, Zmrzlík, Hromek, Demel.  

 

9. Informace o Rozvojových projektech ČVUT v Praze na rok 2011 a výsledcích 
oponentního jednání o Rozvojových projektech za rok 2009 

Informaci o RP ČVUT na rok 2011 podal AS ČVUT prorektor Moos. Dosud není známa výše 
částky přidělené MŠMT na RP. Předpokládá se, že nebude vyšší než v loňském roce, tzn. cca 
80 mil. Kč. Projekty jsou připravovány následovně: 

Přístrojové vybavení – vyčleněno 40 mil. Kč. Poměrové rozdělení dotace pro pracoviště 
ČVUT bylo zpracováno pror. Pavlíkem, rozdělení jednotlivým fakultám/součástem se řídí 
jejich příspěvky na spolufinancování NB ČVUT. 

Celoškolské projekty – vyčleněno 27 mil. Kč. Návrhy podávají prorektoři, projekt by měl 
pokrýt potřeby ČVUT v co nejširším rozsahu. 

Fakultní projekty – vyčleněno 13 mil. Kč. Prorektoři ve spolupráci s fakultami vybrali 
projekty v poměru rozpisu dotace na vzdělávací činnost pro fakulty/součásti pro rok 2010. 

 
RP za rok 2009 : 
 
Oponentní řízení proběhla. Komise neshledala žádné nedostatky. Komise se domnívá, že 
výsledky RP by měly být více prezentovány veřejnosti. 

Diskuse: Vymětalová. 

 

10. Informace o hospodaření SÚZ za rok 2009 

Ředitel SÚZ stručně informoval AS o hospodaření SÚZ za rok 2009. 

Diskuse: Lábus – jaká je situace kolem hotelu Krystal? Uvažuje se o prodeji?, Zmrzlík – UK 
je majitelem ¾ podílu a v hotelu buduje jedno ze svých pracovišť, rektor – probíhá jednání 
s UK, rektor i kvestor UK vyjádřili ochotu odkoupit náš podíl, dále do diskuse Kubínyi, 
Pernicová, kvestor. 

 

11. Různé 

a) Informace z jednání komise pro VŘ na pozici kvestora ČVUT 

Informaci z jednání komise pro VŘ na pozici kvestora ČVUT podal AS prorektor Bíla – 
předseda komise (viz bod 7.). 
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b) Centrum excelence Antonína Svobody a jeho začlenění do struktury ČVUT 

Bod zařazen na žádost senátora Kříhy. Rektor konstatoval, že Centrum excelence Antonína 
Svobody bude s největší pravděpodobností začleněno do struktury ČVUT jako 
„vysokoškolský ústav“. 

  
27. řádné zasedání  AS ČVUT se bude konat dne  16.6. 2010 ve 13.30 hod ve velké zasedací 
místnosti RČVUT. 
 
 
Zapsala: Ing.Kamila Dušková 
Upravil a z audiozáznamu editoval: 
předseda AS ČVUT 
                    prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 
              předseda AS ČVUT  


