9. zasedání ze dne 7. 1. 2015
Usnesení 09-00
AS ČVUT FD souhlasil s tím, aby legislativní komise byla pro 9. zasedání i komisí volební.

Usnesení 09-01
AS ČVUT FD schválil zápis z 8. zasedání.

10. zasedání ze dne 11. 3. 2015
Usnesení 10-00
AS ČVUT FD souhlasil s tím, aby Legislativní komise AS ČVUT FD byla pro 10. zasedání i komisí volební.

Usnesení 10-01
Schválení zápisu se zapracovanou připomínkou.

Usnesení 10-02
AS ČVUT FD doporučuje vedení FD alokovat prostředky z přijímacího řízení na financování akcí a
projektů, které nelze financovat z veřejných zdrojů.

Usnesení 10-03
AS ČVUT FD přejal záštitu nad Reprezentačním plesem ČVUT v Praze FD konaným 19. března 2015 od
20:00 hod v Masarykově koleji v Dejvicích.

Usnesení 10-04
Členem komise KRoVy byl schválen Ing. Krzysztof Urbaniec.

11. zasedání ze dne 22. 4. 2015
Usnesení 11-00
Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro 11. zasedání i komisí volební.

Usnesení 11-01
Schválení zápisu se zapracovanou připomínkou.

Usnesení 11-02
AS ČVUT FD přijal toto usnesení:
„AS FD podporuje strategii umístění FD v lokalitách Konvikt a Horská. Opuštění budovy Florenc je
však podmíněno: vybudováním dvou nových kapacitních poslucháren, vybudováním nového
laboratorního zázemí vč. počítačových laboratoří a vytvořením zasedací místnosti pro celofakultní
jednání v budově Horská. Zároveň FD požaduje adekvátní podíl ze zisku z prodeje budovy Florenc pro
pokrytí nákladů rekonstrukce komplexu Horská.“

Usnesení 11-03
Schválení Výroční zprávy ČVUT FD 2014 se zapracovanými připomínkami a vyměněnou stranou 47.

Usnesení 11-04
AS ČVUT FD schválil „Rozšíření a doplnění Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2015 –
2016 a zveřejnění podmínek pro přijetí ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro nově
akreditované obory“.

Usnesení 11-05
AS ČVUT FD se usnesl, že Disciplinární komise bude 6členná.

Usnesení 11-06
AS ČVUT FD schválil předsedou Disciplinární komise Ing. Jana Vyčichla, Ph.D.

Usnesení 11-07
AS ČVUT FD svolal mimořádné zasedání na pondělí 27.4.2015 od 17:00 hod v budově Horská
v místnosti A416 s tím, že nebude dodržena předkládací lhůta.

12. (mimořádné) zasedání ze dne 27. 4. 2015
Usnesení 12-01
Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro volbu členů Disciplinární komise komisí volební.

Usnesení 12-XX
AS FD souhlasil, aby děkan fakulty prof. Svítek jmenoval Disciplinární komisi v následujícím
složení:
Zaměstnanci – členové
 Ing. Jan Vyčichl, Ph.D. – předseda
 PhDr. Mgr. Jana Šmolíková, Ph.D.
 prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.
Zaměstnanci – náhradníci
 Ing. Jan Tichý, Ph.D.
 Ing. Martin Jacura, Ph.D.
Studenti – členové
 Martin Meloun
 Petr Fridrišek
 Bc. Ondřej Hába
Studenti – náhradníci
 Bc. Petr Hnyk
 Ing. Petr Šatra

Usnesení 12-02
AS ČVUT FD přijal toto usnesení:
„AS ČVUT FD vyjadřuje nespokojenost s přístupem vedení ČVUT FD k Disciplinární komisi ČVUT FD,
která je podle zákona č. 111 povinným samosprávným akademickým orgánem fakulty. AS ČVUT FD
žádá vedení ČVUT FD, aby příště dbalo na včasné nominace členů Disciplinární komise.“

13. zasedání ze dne 20. 5. 2015
Usnesení 13-00
Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro 13. zasedání i komisí volební.

Usnesení 13-01
Schválení zápisu z 11. zasedání se zapracovanými připomínkami.

Usnesení 13-02
Schválení zápisu z 12. zasedání se zapracovanými připomínkami.

Usnesení 13-03
AS ČVUT FD schválil rozpočet FD pro rok 2015

Usnesení 13-04
AS ČVUT FD přijal toto usnesení:
„AS ČVUT FD ukládá kolegiu děkana, aby na nejbližším možném zasedání kolegia děkana byla
zařazena jako zásadní bod k jednání problematika předmětu Fyzika (11FY1 a 11FY2) z pohledu výuky
a prostupnosti předmětu (zejména Fyzika 1 (11FY1) s důrazem na jeho druhý zápis), součástí tohoto
bodu aby byl jak rozbor po stránce odborné (náplň předmětu), tak po stránce pedagogické
(podmínky ukončení předmětu, forma výuky) a řešení současné situace. AS ČVUT FD současně žádá,
aby byl na svém 14. zasedání dne 10. 6. 2015 seznámen se závěry kolegia.“

14. zasedání ze dne 10. 6. 2015
Usnesení 14-00
Volební komise pro 13. zasedání bude pracovat ve složení Vyčichl, Krčál a Štumbauer.

Usnesení 14-01
AS ČVUT FD souhlasil s předloženou změnou programu.

Usnesení 14-02
Schválení zápisu z 13. zasedání se zapracovanými připomínkami.

Usnesení 14-03
AS ČVUT FD schválil Pokyn děkana č. 1/2015 o výši stipendií.

15. zasedání ze dne 22. 9. 2015
Usnesení 15-00
Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro 15. zasedání i komisí volební.

Usnesení 15-01
Schválení zápisu ze 14. zasedání se zapracovanými připomínkami.

Usnesení 15-02
Doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D. nebyl schválen novým členem vědecké rady ČVUT FD.

16. zasedání ze dne 4. 11. 2015
Usnesení 16-00
Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro 16. zasedání i komisí volební.

Usnesení 16-01
Schválení zápisu z 15. zasedání se zapracovanými připomínkami.

Usnesení 16-02
Doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA. byl schválen novým členem vědecké rady ČVUT FD.

17. zasedání ze dne 18. 11. 2015
Usnesení 17-00
Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro 17. zasedání i komisí volební.

Usnesení 17-01
Schválení zápisu z 16. řádného zasedání AS ČVUT FD.
Poznámka: Usnesení 17-02.1 až 17-02.13 se týkají dokumentu „Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok
2016 – 2017 a zveřejnění podmínek pro přijetí ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“.

Usnesení 17–02.1:
Pro akademický rok 2015-2016 bude přijato nejvýše 500 uchazečů do prezenční formy bakalářského
studia v Praze.

Usnesení 17–02.2:
Bodová hranice pro tyto uchazeče bude VPB≥55 bodů.

Usnesení 17–02.3:
Pro akademický rok 2015-2016 bude přijat nejvýše 41 uchazeč v oboru TUL, bodová hranice pro tyto
uchazeče bude VPB≥55 bodů.

Usnesení 17–02.4:
Pro akademický rok 2015-2016 bude přijato nejvýše 35 uchazečů v oboru PIL, bodová hranice pro
tyto uchazeče bude VPB≥55 bodů.

Usnesení 17–02.5:
Pro akademický rok 2015-2016 bude přijato nejvýše 160 uchazečů do prezenční formy navazujícího
magisterského studia.

Usnesení 17–02.6:
Bodová hranice pro tyto uchazeče bude VPB≥70 bodů.

Usnesení 17–02.7:
Písemnou přijímací zkoušku do navazujícího magisterského studia nekonají studenti, kteří dosáhnou
k uvedenému datu aritmetický průměr 1,00 – 1,70.

Usnesení 17–02.8:
Neotevřou se obory, ve kterých počet přijatých uchazečů bude 9 uchazečů a méně.

Usnesení 17–02.9:
Pro akademický rok 2015-2016 bude přijato nejvýše 16 uchazečů do kombinovaného navazujícího
studia v oboru PL, bodová hranice pro tyto uchazeče bude VPB≥70 bodů.

Usnesení 17–02.10:
Pro akademický rok 2015-2016 budou přijati nejvýše 3 uchazeči do navazujícího studia v oboru TR.

Usnesení 17–02.11:
Pro akademický rok 2015-2016 bude přijato nejvýše 32 uchazečů do kombinované formy
navazujícího magisterského studia v Děčíně v oboru LA. Bodová hranice pro tyto uchazeče bude
VPB≥70 bodů. Písemnou přijímací zkoušku nekonají studenti, kteří dosáhnou k uvedenému datu
aritmetický průměr 1,00 – 1,70.

Usnesení 17–02.12a:
Pro akademický rok 2015-2016 bude přijato nejvýše 30 uchazečů/obor do prezenční formy
bakalářského studia v Praze s vyučovacím jazykem angličtina (pro obory LED, PIL a TUL).

Usnesení 17–02.12b:
Pro akademický rok 2015-2016 bude přijato nejvýše 24 uchazečů/obor do prezenční formy
bakalářského studia v Praze s vyučovacím jazykem angličtina (pro obory LED, PIL a TUL).

Usnesení 17–02.13:
Bodová hranice pro tyto uchazeče bude VPB≥55 bodů.

Usnesení 17–02:
AS ČVUT FD schválil materiál Vyhlášení přijímacího řízení pro rok 2016 – 2017 a zveřejnění podmínek
pro přijetí ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní.

Usnesení 17–03:
AS ČVUT FD ukládá předsedovi AS ČVUT FD, aby na nejbližším jednání kolegia děkana přednesl
problematiku týkající se neuspokojivého stavu ankety.

Usnesení 17–04:
Senátoři AS ČVUT FD souhlasí s tím, aby nevyčerpané finance z účtu AS ČVUT FD v roce 2015 byly
použity na nákup občerstvení na předvánoční zasedání AS ČVUT FD.

18. zasedání ze dne 9. 12. 2015
Usnesení 18-00
Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro 18. zasedání i komisí volební.

Usnesení 18-01
Schválení zápisu z 16. řádného zasedání AS ČVUT FD.

Usnesení 18-02
Členem legislativní komise AS ČVUT FD byl zvolen Bc. Ondřej Hába.

Usnesení 18-03
AS ČVUT FD projednal a schválil „Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové,
inovační a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze, Fakulty dopravní pro období 2016–2020” po
zapracování následujících připomínek:
 doplnění úvodu,
 provedení jazykové korektury,
 zvážení zapracování připomínek, vzešlých z diskuse na 18. zasedání AS ČVUT FD
a zaslaných na nejbližší jednání kolegia děkana.

Usnesení 18–04
AS ČVUT FD schválil „Aktualizovaný Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové,
inovační a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze, Fakulty dopravní pro rok 2016” po zapracování doplnění
úvodu dokumentu, kde budou vysvětleny cíle dokumentu.

