Zápis z 15. řádného zasedání AS FD ČVUT konaného
dne 7.4.2010
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. M. Brumovský,. Ing. A. Dvořáčková, Ing. M. Jacura, Ing. Bc. D. Kočárková,Ph.D.,
Ing. Bc. P. Kumpošt, Ing. V. Němec Ph.D., Ing. M. Novák, Ing. J. Řezníčková, CSc.,
Doc. Ing. J. Sodomka CSc,. Ing. M. Strouhal, Ph.D.
za studentskou část:
Bc. P. Dvořák, Bc. J. Chrápek, Bc. J. Košťálová, Bc. J. Nebeská,
Omluveni:
Ing. S. Pleninger, Ph.D, Ing. A Keršnerová, Ing. P. Zdvořák, Bc. M. Lamperová, Bc. P Vittek
Hosté:
Prof. Dr.Ing. Miroslav Svítek – děkan FD
Doc. Ing. Jiří Čarský, CSc. – proděkan pro pedagogickou činnost
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Schválení čerpání rozpočtu za rok 2009 – Dr. Němec, Ing. Kumpošt, Dr. Schmidt
3) Schválení Modelu rozdělování finančních prostředků na Fakultě dopravní – Doc. Čarský
4) Schválení usnesení k zásadám rozdělování mzdových prostředků pro rok 2010 –
5) Prof. Svítek, Dr. Němec
6) Projednání harmonogramu akademického roku 2010/2011 – Dr. Němec
7) Informace z jednání akademického senátu ČVUT – Doc. Sodomka, Dr. Kočárková
8) Různé
(Materiály na jednání byly senátorům zaslány e-mailem)
Předseda AS FD Dr. V. Němec zahájil 15. řádné zasedání AS FD ČVUT, přivítal
děkana prof. M. Svítka, proděkana pro pedagogickou činnost doc. J. Čarského, senátory a
seznámil je s programem. Zároveň požádal senátory o zařazení 2 materiálů do bodu 7) Různé,
týkajících se:
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Reprezentačního plesu FD ČVUT,
Projednání návrhů na udělení medailí F.J. Gerstnera u příležitosti 15. výročí FD v Děčíně
Program 15. zasedání AS FD byl jednomyslně schválen
Hlasování: 14 – 0 – 0
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z 14. řádného zasedání ze dne 24.2.2010 byl jednomyslně schválen
Hlasování: 14 – 0 – 0
2) Schválení čerpání rozpočtu za rok 2009
Předseda AS FD Dr. V. Němec předal slovo Dr. P. Kumpoštovi, předsedovi hospodářské
komise AS FD, který přítomné senátory podrobně informoval o čerpáni rozpočtu za rok
2009 a o schůzce z jednání hospodářské komise. Tato komise se sešla dne 5.4.2010
k projednání čerpání rozpočtu za rok 2009, který jí byl předložen vedením fakulty a
dohodla se, že předložený návrh doporučuje AS FD ke schválení.
AS FD čerpání rozpočtu za rok 2009 jednomyslně schválil.
Hlasování: 14 – 0 – 0
3) Schválení Modelu rozdělování finančních prostředků na Fakultě dopravní
Proděkan pro pedagogickou činnost doc. J. Čarský velmi podrobně informoval přítomné
senátory o modelu rozdělování finančních prostředků na FD a „Vzorce pro výpočet podílu
„Ri“ ústavu „i“ na pedagogickém výkonu fakulty“ Tento model je zaměřen na udržitelný
rozvoj fakulty vycházející z potřeb studia, vědy a výzkumu a služeb a z plánů jednotlivých
ústavů. Část finančních prostředků zaměřená na rozvoj služeb musí vycházet z požadavků
ústavů a potřeb fakulty jako celku v rámci ČVUT. Vedení FD připravuje komplexní
procesní model rozdělování financí v rámci ústavů fakulty, který bude též zahrnovat oblast
vědy a výzkumu (včetně výuky a školení doktorandů), služby fakulty atd. Tento model
bude hotov až ke konci roku a bude moci být aplikován až pro rozpočet roku 2011. Doc. J.
Čarský odpověděl na dané dotazy k tomuto Modelu.
AS FD tento Model rozdělování finančních prostředků na FD jednomyslně schválil.
Hlasování: 14 – 0 – 0
4) Schválení usnesení k zásadám rozdělování mzdových prostředků pro rok 2010
Děkan fakulty prof. M. Svítek a předseda AS FD Dr. V. Němec informovali AS FD o
rozpracování návrhu metodiky, týkající se rozdělování mzdových prostředků pro rok
2010.
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40% metodika, 60% ELANOR
Vedoucí ústavů budou vedením fakulty detailně seznámeni s touto metodikou.
Usnesení:
Přesné znění bude formulováno a odsouhlaseno na příštím zasedání AS FD 11.5.2010

5) Projednání harmonogramu akademického roku 2010/2011
Tento materiál byl již jednou na žádost předsedy AS ČVUT prof. Konvalinky projednáván
na zasedání AS FD 2.12.2009. K tomuto materiálu vznikla dlouhá diskuze, ze které vzešel
nesouhlas s tímto materiálem, na jehož základě vzniklo usnesení, které bylo posláno
předsedovi AS ČVUT. Při opětovném předložení tohoto materiálu na dnešním zasedání
AS FD vznikla diskuze k tomuto harmonogramu, ze které vzešlo usnesení:
AS FD ČVUT doporučuje děkanovi FD, aby posunul zahájení výuky na 27.9.2010
v souladu s usnesením AS FD, které bylo schváleno 2.12.2009 a se zachováním
čtrnáctitýdenního semestru a šesti týdnů zkouškového období.
Hlasování: 12 - 0 – 1

6) Informace z jednání akademického senátu ČVUT
Dr. D.Kočárková a doc. J.Sodomka podali informaci ze zasedání AS ČVUT:
-

schválení Organizačního řádu ČVUT UMŠ,
schválení rozpisu příspěvku a dotací ze SR pro rok 2010,
vypsání výběrového řízení rektorem ČVUT na obsazení funkce ředitel/ka Univerzitní
mateřské školy Lvíčata,
doobsazení míst prorektorů.

7) Různé
Ing. Vladimír Němec, Ph.D.
-

-

poděkoval volební komisi k doplňujícím volbám do AS ČVUT do studentské komory,
dne 28.4.2010 se uskuteční pod záštitou děkana Prof. M. Svítka a AS FD
Reprezentační ples FD ČVUT. AS FD bere tuto záštitu na vědomi a při příštím
zasedání AS FD bude odsouhlasena,
projednání návrhů na udělení medailí F.J. Gerstnera u příležitosti 15. výročí FD
v Děčíně se z důvodu neusnášeníschopného AS FD překládá na mimořádné zasedání
AS FD na 11.5.2010 v 16.00 hod. Na Florenci.
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Ing. Petr Kumpošt, Ph.D.
-

informoval AS FD o vyhodnocení studentské ankety za zimní semestr 2009/2010, která
probíhala od 25.1.2010 do 30.3.2010. K dispozici jsou veškeré příspěvky, včetně
procenta hodnocení uvedeného u každého příspěvku. S ohledem na poměrně vysokou
účast v této anketě a dosaženou jen 15% úspěšnost, děkan prof. M. Svítek a proděkan
pro pedagogickou činnost doc. J. Čarský plánují uspořádat koncem letního semestru
veřejné projednávání výsledků ankety.

Ing. Vladimír Němec, Ph.D.
předseda AS FD
Zapsala: Neničková Olga
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