
Zápis z 29. zasedání akademického senátu ČVUT 
konaného 16. 10. 2013 

 
 

Přítomni: Dr. Ing. Pavel Andres (MÚVS), Ing. Babánková Jaroslava (F5), Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, 
DrSc. (F1), Ing. Brumovský Martin (F6), Doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1) Ing. Ducháček Petr (F2), 
Ing. Mgr. Feit Jan (F6),  Prof.Ing. Fiala Pavel, CSc.(F4), Prof. Ing. Haasz Vladimír, CSc.(F3), Ing. 
Hainc Jaromír (F5), Ing. arch. Hamhalter Aleš (F5), Ing. Halaška Ivan (F8), Ing. Hanuš Vít (F1), Mgr. 
Hon Zdeněk (F7), Doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), Doc. Ing. Janoušek Jan, PhD. (F8), Ing. 
Kašpar Jan (F7), Ing. arch. Knytl Luboš (F1), Ing. Bc. Kočárková Dagmar (F6), Ing. Kostelecká 
Michaela (KÚ), Bc. Kouřim Tomáš (F4), MUDr. Ing. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3), Prof. Ing. arch. 
Lábus Ladislav (F5), Ing. Máca Petr (F1), Ing. Mareček Petr (F3), Prof. Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2), 
RNDr. Olšák Petr (F3), Bc. Lucie Peržeĺová (F7), Doc.Dr. Ing. Richter Ivan (F4), Ing. Barbora 
Roháčová (F2), Ing. Václava Sedlmajerová (F7), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), Tomáš Sysala 
(F6), Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ), Prof. Ing. Valášek Michael, DrSc. (F2), Ing. Vítek Karel, CSc. 
(F2), Mgr. Vymětalová Veronika (F7), Ing. EUR Ing. Zahradnický Tomáš, PhD (F8).    
 
Omluveni: Bc. Michal Jex (F4), Kaňka Jakub (MÚVS), Roch Michal (F8), Ing. arch. Hlaváček 
Dalibor (F5), Bc. Václavík Jan (F8). 
 
Hosté: kandidáti na rektora - prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. a doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., 
dále prorektor Pavlík, kvestor, ředitel Kučera, J. Jirků. 
 
 
Program zasedání: 
1. Schválení programu 29. zasedání AS ČVUT (kvorum 2/3) 
2. Kontrola a schválení zápisu z 28. zasedání AS ČVUT (kvorum 2/3) 
3. Schválení 8. změny Statutu ČVUT FSv – Organizačního řádu (kvorum 3/4) 
3a) Představení nových členů AS ČVUT 
4. Schválení 3. změny Volebního a jednacího řádu AS FSv (kvorum 3/4) 
5. Schválení opravy Změny č. 36 Statutu ČVUT v Praze (kvorum 3/4) 
6. Volba studentského zástupce do RVŠ (kvorum 2/3) 
7. Užití účelové rezervy na ostatní mimořádné aktivity školy (kvorum 3/4) 
8. Schválení nových členů VR ČVUT MÚVS (kvorum 2/3) 
9. Schválení podmínek přijímacího řízení ČVUT MÚVS pro akademický rok 2014/2015 (kvorum 2/3) 
10. Pevný bod – přestávka v 14,45 hod 
11. Pevný bod – vystoupení kandidátů na rektora od 15,00 hod 
12. Projednání materiálu „Metodika řízení projektů“ 
13. Informace pror. Pavlíka (výměna pozemků, Dejvice-Center, projekty OP VaVpI) 
14. Informace o stížnosti doc. Ing. Karla Šperlinka, CSc., týkající se volby děkana Fakulty strojní 
15. Různé a) kariérní řád – informace; 

b) vzor dohody mezi součástmi – informace; 
c)  žádost AS o podání informací. 

 
1. Schválení programu 29. zasedání AS ČVUT 
Předsedkyně AS seznámila přítomné s dodatečnými změnami programu, bod 2 byl odložen na příští 
zasedání, o stažení bodu 3 požádala legislativní komise z důvodů vzájemně si odporujících bodů 
v předloženém materiálu a bod 8 byl stažen na základě žádosti ředitele MÚVS prof. Kučery a 
přesouvá se na další řádné zasedání AS. Oproti původně rozeslanému programu byly dále dodatečně 
zařazeny body 5 (na žádost pror. Jettmara) a 7 (na žádost kvestora). 
 
Usnesení: AS CVUT schválil program 29. zasedání po zapracování navržených změn. 
 
Výsledek hlasování: 34 – 0 – 0  
 



Před zahájením vlastního jednání představila předsedkyně AS Mgr. Vymětalová nové členy AS: 
Za FSv ČVUT za zaměstnaneckou část Ing. arch. Luboše Knytla, za FIT ČVUT za studentskou část 
Michala Rocha, za FA ČVUT za studentskou část Ing. arch. Aleše Hamhaltera. Současně oznámila, že 
doplňovací volby na FEL proběhnou 17. a 18. 10. 2013. 
 
4. Schválení 3. změny Volebního a jednacího řádu AS FSv  
Bod uvedl předseda LK Dr. Olšák. Uvedl, že LK materiál projednala již před prázdninami, ke 
schválením na červnovém zasedání AS však nedošlo pro neusnášeníschopnost. Návrh změny spočívá 
v doplnění zániku mandátu člena AS FSv za neomluvenou neúčast na třech zasedáních a za neúčast na 
více než polovině zasedáních v uplynulých 12 měsících. Dr. Kříha dodatečně upozornil na nejasnost 
okamžiku skončení mandátu, když není zřejmé, do kdy je možné podat omluvu. Dr. Olšák uvedl závěr 
komise: LK doporučuje změnu schválit a upozorňuje na nutnou potřebu vymezit usnesením senátu 
FSv přesné podmínky omluvy za neúčast včetně termínů. 
 
Usnesení: AS ČVUT schválil předloženou změnu  Volebního a jednacího řádu AS FSv. 
 
Výsledek hlasování: 33 – 0 - 1 
 
5. Schválení opravy Změny č. 36 Statutu ČVUT v Praze 
Navrhovanou opravu zdůvodnil předseda LK Dr. Olšák. Materiál byl projednán LK i PK. MŠMT 
odmítlo původně předložené změny Statutu registrovat, protože nebyl přesně vyměřen poplatek za 
studium studijního programu v cizím jazyce. Byla tam uvedena pouze maximální výše, což by 
umožňovalo děkanovi vyměřit poplatek nižší. Toto nebylo ministerstvem akceptováno. Pror. Jettmar 
tedy vytvořil tabulku, obsahující přesnou výši poplatku tohoto typu na jednotlivých fakultách, která je 
vložena do přílohy 7. LK a též PK ústy svého předsedy s tímto postupem souhlasí.  
 
Usnesení: AS ČVUT schválil opravu Změny č. 36 Statutu ČVUT ze dne 25. 9. 2013. 
 
Výsledek hlasování: 35 – 0 - 0 
 
6. Volba studentského zástupce do RVŠ 
Bc. Kouřim navrhl jako studentského zástupce do RVŠ Ing. Barboru Roháčovou, která tuto nominaci 
přijala. Byla navržena volební komise ve složení Dr. Olšák, Ing. Halaška, Bc. Kouřim. AS tuto komisi 
schválil v poměru 34 – 0 – 1. Poté proběhla tajná volba studentského zástupce do RVŠ. 
 
Výsledek tajného hlasování:  33 – 0 – 2  
 
Usnesení: AS ČVUT zvolilo do studentské komory RVŠ Ing. Barboru Roháčovou. 
 
7. Užití účelové rezervy na ostatní mimořádné aktivity školy 
Pan kvestor požádal AS ČVUT o předběžný souhlas s použitím účelové rezervy rektora na úhradu 
právních služeb v souvislosti s jednáními s MŠMT týkajících se uznatelnosti popř. neuznatelnosti 
nákladů UCEEB (zhruba 10 – 12 mil. Kč) vynaložených na změny v projektu v průběhu jeho řešení. 
Toto následně doplnil prof. Bittnar, který upřesnil, že změny vyplynuly z vývoje řešení projektu 
v průběhu uplynulých let a podpoří jeho udržitelnost. Též společně s kvestorem reagoval na dotazy 
položené v následující diskusi (prof. Nožička – zda nebude nutné vypsat výběrové řízení na tyto 
služby; doc. Chazitaskos – proč došlo ke změnám v projektu a kdo může za vzniklé vícenáklady, doc. 
Janoušek – proč to nezaplatí ÚCEEB ze svých prostředků či proč to nerealizovat formou půjčky, a 
další). 
 
Usnesení: AS ČVUT předběžně souhlasí s použitím účelové rezervy do maximální výše 

500 tis. Kč k objednání právních služeb týkajících se neuznatelných nákladů 
projektu OP VaVpI UCEEB. 

 

Výsledek hlasování: 31 – 0 – 3  



9. Schválení podmínek přijímacího řízení – MÚVS 
V úvodu ředitel MÚVS prof. Kučera konstatoval, že ke změnám oproti loňskému roku došlo pouze 
v případě navazujícího MSP, kde byla zařazena přijímací zkouška (matematika, angličtina) místo 
hodnocení tzv. portfolia. Předseda pedagogické komise MUDr. Kříha konstatoval, že materiál komise 
projednala a doporučuje jej schválit bez připomínek. 
 
Usnesení: AS CVUT schválil podmínky přijímacího řízení MÚVS pro akademický rok 2014/15 
bez připomínek. 
 
Výsledek hlasování: 33 – 0 – 3  
 
Vzhledem k tomu, že všechny body programu uvedené před bodem 10 byly již projednány a vnikl 
prostor projednat před vystoupením kandidátů na rektora (pevný začátek v 15:00) ještě další body, 
navrhla předsedkyně AS projednat body 14 a 15c). 
 
14. Informace o stížnosti doc. Ing. Karla Šperlinka, CSc. týkající se volby děkana 

Fakulty strojní. 
Místopředseda AS prof. Haasz informoval o stížnosti doc. Šperlinka na diskriminaci týkající se volby 
děkana Fakulty strojní. Jádrem stížnosti je nesoulad termínu odevzdání materiálů uchazeče uvedeného 
v harmonogramu (do 2. 10. 2013 bez udání hodiny) a úředních hodin podatelny, prostřednictvím které 
měly být materiály předány.  
AS FS reagoval zrušením původního vyhlášení voleb kandidáta na děkana a novým vyhlášením těchto 
voleb. Podrobnosti viz http://www3.fs.cvut.cz/web/index.php?id=2994. Informaci krátce doplnili 
Dr. Olšák, prof. Nožička a Ing. Vítek, v diskusi dále vystoupil prof. Lábus. 
 
15. Různé 
c) žádost AS o podání informací 
Prof. Haasz konstatoval, že uplynul rok od jmenování nového ředitele SÚZ a bylo by vhodné, aby byl 
AS informován o plnění opatření ke snížení ztráty SÚZ. Dále AS nemá informace týkající se řešení 
projektu postupného přechodu na režim „Full cost“. 
   
Usnesení:  AS ČVUT žádá vedení ČVUT, aby na příštím zasedání podalo informaci týkající 

se: - plnění opatření ke snížení ztráty SÚZ,  
   - projektu „Full cost“. 
 
Výsledek hlasování: 34 – 0 – 1  
 
d) Informace Dr. Kříhy 
Dr Kříha informoval AS, že oba dva kandidáti na rektora přijali jeho pozvání a žádost o přednášku na 
akci „Fyzikální čtvrtky“, a to 24. 10. a 31. 10. 
 
10. Přestávka k instalaci přenosové techniky 
Předsedkyně AS v 14:40 přerušila jednání a vyhlásila přestávku v souvislosti s instalací přenosové 
techniky.  

http://www3.fs.cvut.cz/web/index.php?id=2994


11. Vystoupení kandidátů na rektora 
Předsedkyně AS uvítala oba kandidáty a předala slovo předsedovi legislativní komise a současně 
předsedovi komise pro volbu rektora Dr. Olšákovi, který nejprve stručně shrnul závěry komise pro 
volbu rektora. Komise se sešla krátce po uzávěrce nominací na kandidáty na rektora a zkontrolovala 
obálky zaslané podle pravidel volby osoby navržené na rektora. K termínu uzávěrky bylo doručeno 
7 obálek s návrhy (podrobněji viz příloha Zápis ze schůzky komise pro volbu rektora konané dne 
11. 10. 2013).  
Pro volbu osoby navržené na rektora ČVUT v Praze byli navrženi tito kandidáti: 
- prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 
- doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. 
Poté Dr. Olšák seznámil AS i oba uchazeče s pravidly jejich vystoupení i následující diskuse. Délka 
vystoupení každého z kandidátů byla omezena na 20 minut s tím, že druhý z kandidátů se v této době 
bude zdržovat na sekretariátu rektora, aby nemohl sledovat vystoupení kolegy. V diskusi byla 
stanovena délka odpovědi maximálně 5 minut. V případě otázky na oba uchazeče se budou při 
odpovídání střídat. Poté bylo vylosováno pořadí vystoupení:  
1. Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 
2. Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. 
Vystoupení prof. Konvalinky trvalo 20 minut, vystoupení doc. Petráčka též 20 minut (oba dodrželi 
stanovený čas). Vystoupení bylo přenášeno prostřednictvím internetu a záznam z vystoupení bude 
možné najít na https://www.cvut.cz/volba-rektora-2013. 
Poté následovala diskuse. Úvodem Dr. Olšák oznámil i pravidla pro tazatele - jasná a stručná otázka + 
možnost technické poznámky popř. upřesnění; 1, 2, max. 3 otázky od jednoho tazatele; předpokládaná 
délka diskuse maximálně 90 minut. Bylo položeno celkem 17 otázek. Tazatelé (bez titulů): Janoušek, 
Kouřim, Haasz, Chazitaskos, Máca, Bittnar, Kouřim, Fajt, Šimůnek, Haasz (technické poznámky 
Bittnar, Kouřim), Máca, Hainc, Olšák, Vítek, Kouřim, Feit, Ducháček, Kouřim. Diskuse byla 
přenášena prostřednictvím internetu a její záznam bude možné najít na https://www.cvut.cz/volba-
rektora-2013
 
12. Projednání materiálu „Metodika pro řízení rozvojových projektů v rámci 

Institucionálního plánu (IP) a centralizovaných rozvojových projektů (CRP) na 
ČVUT“ – návrh příkazu rektora 

Vzhledem k nepřítomnosti prof. Moose (omluven, lékařské vyšetření) souhlasil pan rektor 
s přeložením tohoto bodu na příští řádné zasedání AS. 
 
13. Informace pror. Pavlíka (výměna pozemků, Dejvice center, projekty VaVpI) 
Pror. Pavlík informoval AS o: 
- jednání o mimosoudním vyrovnání mezi MHMP a ČVUT,  
- vývoji projektu Dejvice Center  
- projektech OP VaVpI (poslední výzva pro Prahu).  
Mimosoudní vyrovnání mezi MHMP a ČVUT: 
Pror. Pavlík úvodem zrekapituloval dosavadní průběh sporu. Presentaci pror. Pavlíka doplnil pan 
rektor. Uvedl, že dohoda o soudním smíru, týkající se výměny pozemků, je v případě většiny pozemků 
dojednána, otevřeny zůstávají pouze 1 pozemek na Strahově a 1 pozemek na Kotlářce. Strahov není 
problematický (směna ploch), návrh obdobně řešit Kotlářku neuspěl (dlouhá jednání, požadavky MČ 
Praha 6 se stupňují) zejména díky aktivitám Občanského sdružení pro Hanspaulku (dále OS PH). 
OS PH žalovalo Hlavní město Prahu, že bylo vydáno stavební povolení na dostavbu Technické menzy, 
což blokuje nejen celkové urovnání, ale i přístavbu Technické menzy. Vedení ČVUT usiluje o stažení 
žaloby, je připraven návrh smlouvy mezi ČVUT a OS PH definující výslednou podobu přístavby a 
souhlas ČVUT s realizací centrálního parku Hanspaulka. To snad umožní definitivní ukončení sporu a 
uzavření příslušné smlouvy. Pan rektor doplnil, že bohužel vzhledem k vazbě na projekt VaVpI bylo 
nutné ustoupit nátlaku. 
V následné diskusi vystoupili Dr. Schmid, komentoval proběhlá jednání a až nepřátelský postoj OS 
PH při těchto jednáních. Poděkoval pror. Pavlíkovi za postup při dosavadních jednáních a konstatoval, 
že ÚTVS nebude blokovat další rozvoj ČVUT závisející v tuto chvíli mj. na dohodě s OS PH, doufá 

https://www.cvut.cz/volba-rektora-2013
https://www.cvut.cz/volba-rektora-2013
https://www.cvut.cz/volba-rektora-2013


však v podporu rozvoje sportovišť v jiných lokalitách. Pan rektor reagoval poznámkou, že bohužel 
kvůli dostavbě Technické menzy nelze dohodu dále blokovat. Pror. Pavlík reagoval na problém 
výstavby plotu a nafukovací haly. Rozproudila se debata, o které pozemky se přesně jedná – 
Dr. Schmid rozdal plánek a byl promítnut družicový pohled na příslušné lokality, čímž se věc 
vyjasnila. Některá fakta dále komentoval pan rektor a pror. Pavlík.  
Dále vystoupili prof. Konvalinka (bude nutné na požadavky přistoupit i s ohledem na pozemky 
v lokalitě Strahov, bylo by vhodné vyjednat předkupní právo na vydané pozemky v lokalitě Kotlářka); 
prof. Bittnar (podpořil vyjádření prof. Konvalinky), Ing. Vítek (dotaz na pozemky v lokalitě Strahov), 
Dr. Schmid (nejde o ÚTVS, ale o studenty) a Ing. Kostelecká (potvrdila zájem studentů). Na základě 
proběhlé diskuse bylo navrženo následující usnesení. 
 
Usnesení: AS ČVUT vzal na vědomí informaci o současném jednání mezi MHMP a ČVUT. 

Současně žádá vedení ČVUT, aby při všech dalších jednáních vzalo v úvahu 
oprávněné zájmy ÚTVS v této oblasti, zejména zachování alespoň některých 
stávajících sportovišť popř. snažit se o zakotvení předkupního práva na příslušné 
pozemky. 

 
Výsledek hlasování: 30 – 0 – 1  
 
Jednání o tomto bodu ještě doplnil prof. Konvalinka a navrhl další usnesení s požadavkem, aby rektor 
zahájil jednání ÚTVS a SÚZ týkající se využití prostor v areálu Strahov pro sportovní činnost 
studentů. 
 
Usnesení: AS ČVUT žádá rektora, aby zahájil diskusi mezi ÚTVS a SÚZ o možnosti využití 

prostorů v areálu Strahov pro sportovní aktivity studentů. 
 

Výsledek hlasování: 28 – 0 – 4  
 
Vývoj projektu Dejvice Center 
Prof. Pavlík informoval formou presentace o vývoji projektu Dejvice Center. Jako poslední krok 
nabídlo VŠCHT ČVUT k odkoupení pozemky na Vítězném náměstí za 350 mil. Kč. Investor souhlasil 
a navrhl 4 varianty pokračování projektu. Na základě požadavku ČVUT byla zpracována studie 
proveditelnosti ve smyslu ekonomické výhodnosti nákupu pozemků – zatím předložena předběžná 
verze, bude dopracováno. Na základě analýz byly porovnávány 4 varianty ekonomické výhodnosti 
(náklady, výnosy, možnost financování). Nejsou zde řešeny legislativní záležitosti. Bude proto zadána 
právní analýza zejména ve vztahu k Rámcové smlouvě (zatížení náklady vynaloženými v minulosti) a 
k zákonu o veřejných zakázkách. V následné diskusi rektor doplnil, že dotaz na MŠMT, zda by 
poskytlo prostředky na nákup zmíněných pozemků, byl zamítnut s tím, že to nelze. Prof. Lábus 
apeloval: neváhejme s koupí, neuvažujme o krátkodobé návratnosti, ale o dlouhodobém rozvoji. 
 
Projekty OP VaVpI (poslední výzva pro Prahu) 
Prof. Pavlík pouze stručně informoval o předpokládaných podmínkách financování. Je předpoklad, že 
celé spolufinancování pokryje MŠMT. Existuje však tlak VŠCHT, aby se změnil poměr 
stavby : přístroje z 80 : 20 % na 20 : 80 %, což by mohlo naše projekty zkomplikovat. Zatím ale není 
jasné, jak to bude řešeno. ČVUT podá 3 projekty: ČIIRK, revitalizace halových laboratoří ČVUT FEL 
a budova ÚTEF. 
 
15. Různé 
a), b) kariérní řád, vzorová dohoda mezi součástmi ČVUT – informace 
Prof. Haasz informoval AS, že na kolegiu rektora byly projednány a předloženy k připomínkování 
děkanům Kariérní řád a Vzorová dohoda mezi součástmi ČVUT. Tyto matriály dostali 
k připomínkování děkani fakult. Pan rektor tuto informaci potvrdil a doplnil, že v případě Vzorové 
dohody existují 2 zásadní rozpory – započítávání RIV bodů získaných v předchozích letech (existují 2 



extrémní názory, nutný kompromis – vedení doporučuji  50 : 50 x poměr úvazků) a závaznost tohoto 
materiálu (rektor navrhuje formu příkazu rektora s možností drobných změn v definovaných mezích).  
V rámci diskuse doc. Janoušek upozornil rektora, že již před prázdninami přislíbil nepředkládat AS 
žádný zásadní materiál a tato akce se mu zdá účelová. Rektor odmítl účelovost a konstatoval, že vše 
bude konsultovat se za týden zvoleným kandidátem na rektora. Poté prof. Haasz navrhl následující 
usnesení: 
 
Usnesení: AS ČVUT žádá vedení ČVUT, aby do 6. 11. 2013 předložilo AS ČVUT 

k připomínkování návrh Kariérního řádu a návrh vzorové dohody mezi součástmi 
ČVUT. 

 
Výsledek hlasování: 27 – 1 – 4  
 
Vzhledem k tomu, že tímto byl bod Různé vyčerpán, předsedkyně AS poděkovala všem účastníkům 
jednání, oběma kandidátům na rektora i zaměstnancům VIC zajišťujících přímý přenos, pozvala 
všechny přítomné v pondělí od 13:30 do Masarykovy koleje na vystoupení kandidátů na rektora před 
akademickou obcí a ukončila zasedání. 
 
 
 
Zapsal: Vladimír Haasz 
 
 
Verifikovala: Veronika Vymětalová 


