Zápis ze 4. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne
4.5.2011
(volební období 2011 – 2013)
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. M. Brumovský, Ing. A. Dvořáčková, Ing. H. Chalupníčková, Ing. M. Jacura,
Ph.D., Ing. J. Kaliková, Ph.D., Ing. J. Kocourek, Ph.D., Ing. Bc. D. Kočárková, Ph.D.,
Ing. M. Kubín, Ing. Bc. P. Kumpošt, Ing. D. Mocková, Ph.D., Ing. J. Vyčichl, Ing. J.
Zelenka
za studentskou část:
O. Hajzler, Ing. Bc. J. Košťálová, B. Nesnídalová, P. Pincová, T. Sysala, P. Šatra,
Bc. J. Vydrová
Omluveni:
Ing. Bc. J. Košťálová, Ing. M. Kubín, Ing. J. Vyčichl (po dobu prvních 30 minut
zasedání senátu byli omluveni, nehlasovali o bodech programu 1) a 2)).
Hosté:
Ing. D. Schmidt, Ph.D. – tajemník fakulty

Program zasedání:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Schválení výroční zprávy za rok 2011 – Dr. Mocková
3) Schválení návrhu rozpočtu pro rok 2011 – Ing. Kumpošt, Dr. Schmidt
4) Personální změny v rámci AS FD (místopředseda AS FD, člen HK) –
Dr. Mocková
5) Informace z jednání AS ČVUT – Ing. Brumovský, Dr. Kočárková
6) Různé
(Materiály na jednání byly senátorům zaslány e-mailem)

Průběh zasedání:
Předsedkyně AS FD Dr. D. Mocková zahájila 4. řádné zasedání AS ČVUT FD,
přivítala tajemníka FD Dr. D. Schmidta a senátory. Seznámila je s programem a
navrhla, aby legislativní komise AS FD byla pro 4. zasedání i komisí volební. AS
FD s tímto návrhem souhlasil. Byly upraveny 2 body v pozvánce programu
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zasedání: v bodě 2) schválení výroční zprávy za rok 2010 (ne 2011), v bodě 4)
personální změny v rámci AS FD se vypouští (místopředseda AS FD, zůstává jen
člen HK)
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z 3. zasedání AS ČVUT FD ze dne 16.3.2011 byl schválen.
Hlasování: 15 - 0 – 1
2) Schválení výroční zprávy za rok 2010
Předsedkyně AS FD Dr. D. Mocková informovala senátory o drobných úpravách
„Výroční zprávy za rok 2010“, která byla AS FD zaslána ještě před těmito
úpravami k prostudování a k případným připomínkám. Senátoři žádné připomínky
neuplatnili, a proto se přistoupilo k hlasování. Výroční zpráva za rok 2010 byla
jednomyslně schválena.
Hlasování: 16 – 0 – 0
3) Schválení návrhu rozpočtu pro rok 2011
Tajemník FD Dr. D. Schmidt podrobně informoval formou prezentace AS FD
o návrhu rozpočtu pro rok 2011. Po drobných dotazech k této prezentaci, které
byly tajemníkem zodpovězeny, se ujal slova předseda hospodářské komise
AS FD Ing. P. Kumpošt a informoval senátory FD o vyjádření hospodářské
komise, která se sešla s tajemníkem Dr. D. Schmidtem 26.4.2011 a doporučila
přijetí rozpočtu FD pro kalendářní rok 2011. AS FD návrh rozpočtu pro rok 2011
jednomyslně schválil.
Hlasování: 19 – 0 - 0
4) Personální změny v rámci AS FD
V rámci programu ERASMUS se student FD Petr Šatra, místopředseda za
studentskou komoru AS FD a člen hospodářské komise AS FD zúčastní roční
stáže tohoto programu, tudíž se rozhodl odstoupit jako člen z hospodářské
komise a navrhuje za sebe v této funkci člena AS FD Otu Hajzlera. AS FD tento
návrh nového člena přijal a v tajném hlasování byl jednomyslně schválen jako
nový člen HK.
Hlasování: 19 – 0 – 0
5) Informace z jednání AS ČVUT
Ing. Bc. D. Kočárková, Ph.D. podala informaci ze zasedání AS ČVUT, která se
konala 23.3.2011 a 17.4.2011:
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-

-

schválení složení stálých komisí AS ČVUT
projednání scénáře ubytování na kolejích ČVUT
v rámci ČVUT se řešila problematika financování Univerzitní mateřské
školky „Lvíčata“, neboť dle současných pravidel pouze samostatný subjekt
má nárok na provozní dotaci, z tohoto důvodu bude mateřská školka
vyčleněna jako samostatný subjekt
Výroční zpráva ČVUT - diskuse o náplni zprávy, zaslaných podkladech (ne
všechny fakulty dodaly, neboť neměly schválené zprávy v AS fakult)
počty financovaných studentů - stanoveny závazné limity pro AR
2012/2013, na grémiu rektora během května budou o problému jednat
děkani

6) Různé
Dr. D. Mocková:
-

-

-

-

informace od doc. Jirovského, která se týká smlouvy mezi ČVUT a RHP
Developement s.r.o.. Tato smlouva je u pana kvestora k podpisu, čeká se
na vyjádření ministerstev (MF a MŠMT), právní oddělení dodalo právní
rozklad smlouvy
bude vznesen dotaz na pana doc. Jirovského, v jakém stavu je plánovaná
stavební činnost v blízkosti budovy Na Florenci s investorem stavby
společností RHP Developement s.r.o.
informace o neformální schůzce předsednictva AS FD, která bude řešit
„Návrhy a doporučení vedení FD z důvodu optimalizace a zefektivnění
hospodaření FD v dalších letech“, senát bude s návrhy seznámen na
příštím zasedání a poté budou předány děkanovi a vedení FD k řešení.
příští zasedání AS FD se bude konat 29.6.2011, hodina bude upřesněna
z důvodu konání SZZ

Ing. P. Kumpošt:
-

informoval AS FD o vyhodnocení studentské ankety za zimní semestr
2010/2011, která probíhala od 20.1.2011 do 1.4.2011. K dispozici jsou
veškeré příspěvky včetně procenta hodnocení uvedeného u každého
příspěvku. Dosažená úspěšnost této ankety byla 15%, ke které vznikla
velká diskuze, kde bylo dohodnuto, že senátoři si do příštího zasedání
AS FD připraví návrhy na případné řešení. Děkan prof. M. Svítek a
proděkan pro pedagogickou činnost doc. J. Čarský plánují uspořádat
veřejné projednávání výsledků ankety v diskusi se studenty.

Dr. D. Schmidt:
- je nutné hledat řešení pro lepší motivaci vyplňování studentské ankety, aby
závěry z ankety mohly být vůbec použitelné pro ústavy a vyučující
pro možnost sebereflexe.
P. Šatra:
- podal návrh na zavedení potravinářského automatu (nápoje, trvanlivé
potraviny, bagety) v Konviktské ul.. Tajemník FD Dr. D. Schmidt se
správcem budovy Ing. J. Zelenkou budou hledat možnosti realizace tohoto
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návrhu a T. Sysala (člen komise pro SÚZ v rámci AS ČVUT) se bude
informovat na možnosti dotovaných potravinářských a nápojových
automatů.

Ing. Denisa Mocková, Ph.D.
předsedkyně AS ČVUT FD

Zapsala: Olga Neničková
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