Zápis z 10. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 11. 3. 2015
(volební období 2014 – 2016)
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. Alexandra Dvořáčková, Ing. Bc. Jakub Hospodka, Ph.D., Ing. Helena Chalupníčková, Ing.
Martin Jacura, Ph.D., Ing. Jana Kaliková, Ph.D., Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D., Ing. Jan
Krčál, Ph.D., Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D., Ing. Tomáš Padělek, Ing. Zdeněk Říha, Ph.D., Ing.
Jan Vyčichl, Ph.D.
za studentskou část:
Bc. Ondřej Hába, Ing. Ota Hajzler, Bc. Martin Kobosil (od 15:42 hod), Bc. Hana Najzarová,
Ing. Petr Šatra (do 15:41 hod), Oldřich Štumbauer, Bc. Krzysztof Paweł Urbaniec
Omluveni:
Ing. Lukáš Svoboda, Ing. Jana Jirků
Hosté:
doc. Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D., prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c, Ing. Tomáš Doktor,
Petr Fridryšek, Jan Vacek, Bc. Miroslav Vaniš
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Informace z vedení fakulty
3) Hospodaření fakulty za rok 2014
4) Zprávy komory SKAS
5) Informace z jednání AS ČVUT
6) Různé

Dr. M. Jacura
Prof. M. Svítek
doc. D. Schmidt
Ing. O. Hajzler
Dr. D. Kočárková

Předseda AS ČVUT FD Jacura zahájil 10. řádné zasedání Akademického senátu Fakulty
dopravní, přivítal senátory a přítomné hosty. Seznámil senátory s programem a navrhl, aby
legislativní komise AS ČVUT FD byla pro 10. zasedání i komisí volební. AS s tímto návrhem
souhlasil.
Usnesení 10 – 00: Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro 10. zasedání i komisí volební.
Hlasování: 16 – 0 – 0
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z 9. zasedání AS ČVUT FD ze dne 7. 1. 2015 byl zaslán v dostatečném předstihu, nebyly
zaslány žádné připomínky. Urbaniec – drobná připomínka, zapracována na místě.
Usnesení 10 – 01: Schválení zápisu se zapracovanou připomínkou.
Hlasování: 15 – 0 – 1
Šatra – předal předsedovi AS ČVUT FD svoji rezignaci na členství v AS ČVUT FD a poděkoval
všem přítomným za dosavadní spolupráci. Rezignace byla přijata v 15:41 hod. Na uvolněné
místo senátora za studentskou část nastupuje v 15:42 hod Kobosil, zvolený v řádných volbách
jako náhradník.

2) Informace z vedení fakulty
Děkan fakulty Svítek informoval přítomné o dění na fakultě od posledního zasedání
 proběhlo výběrové řízení na vedoucí ústavů K617 a K621
o vedoucím ústavu K617 se stal doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D., funkce vedoucího
se ujme od 1.5.2015
o vedoucím ústavu K621 se stal doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA., funkce
vedoucího se ujal od 1.2.2015
 úspěšné zakončení habilitačního řízení a jmenování docentem od 1.2.2015
o doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.
o doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D:
 spolupráce na přípravě Metodiky rozpisu příspěvků a dotací
 28. 1. 2015 se uskutečnila moderovaná beseda s děkanem
 uskutečnily se 2 úspěšné Dny otevřených dveří (23.1. a 13.2.), poděkování všem
zúčastněným
Diskuse:
Padělek – proč vedoucí ústavu K617 nastoupí až od 1.5.2015? (Svítek – z důvodu probíhající
reakreditace oboru, dokončení výuky v semestru na stávajícím ústavu),
Schmidt – informoval o havarijním stavu sociálního zařízení v budově Konvikt, připustil
možnost nutného okamžitého uzavření budovy (předpoklad do října).
3) Hospodaření fakulty za rok 2014
Tajemník fakulty Schmidt představil čerpání rozpisu rozpočtu hč pro rok 2014. Konstatoval, že
rozpočet byl vyrovnaný. Jacura poděkoval tajemníkovi za vysvětlení jednotlivých položek a
předal slovo předsedovi Hospodářské komise Kumpoštovi.
Kumpošt – informoval o 2 schůzkách HK s panem tajemníkem, a to 15.1. a 6.3.
 Na schůzce 6.3. bylo probráno čerpání za rok 2014, komise se zajímala zejména
o čerpání mzdových prostředků a hospodaření s budovami. HK neshledala v čerpání
žádné problémy, všechny její dotazy byly zodpovězeny. HK došla po diskusi k závěru,
že čerpání roku 2014 je v pořádku.
 Schůzka 15.1. proběhla na základě výzvy Kumpošta na 8. řádném zasedání AS ČVUT
FD, kde Kumpošt vyjádřil nespokojenost s činností ekonomického oddělení FD, časté
změny podmínek platby, pozdní zaúčtování výdajů, a prosil ostatní, aby poslali své
připomínky, bude řešit za Hospodářskou komisi s tajemníkem Schmidtem. Na schůzce
bylo probráno 10 témat (např. problematika mezd ve 4. čtvrtletí r. 2014, zrušení
vyplácení stipendií z doplňkové činnosti, elektronické příkazy, zaúčtování položek
v systému PES, finanční kalendář uzávěrek).
 Z obou jednání HK byl pořízen zápis, který je k nahlédnutí u předsedy komise
Kumpošta.
Diskuse:
Padělek, Urbaniec, Šatra – otázka vyplácení stipendií,
Padělek – příjmy z přijímacího řízení – k čemu jsou využívány?
Hospodka – rychlost oběhu dokumentů (Schmidt – vysvětlil proceduru podpisu a posloupnost
nutných podpisů, v případě potřeby nabídl možnost dohledat historii u konkrétních případů),
Hába – využití neveřejných zdrojů, na co lze použít?,
Hajzler – navrhuje, aby AS vyslovil názor v usnesení, jakým způsobem s těmito prostředky
nakládat,
Vyčichl – námitka, zatím počkat, nezasahovat do kompetencí vedení,

Jacura – doporučuje usnesení, protože AS bude rozpočet schvalovat, zamezit tím případnému
neschválení rozpočtu,
Schmidt – při sestavení rozpočtu se neprojeví, až při účtování. Dohoda s HK, že vedení bude
navrženo, jak s těmito prostředky naložit – bude to manažerské rozhodnutí,
Kaliková, Kumpošt – snaha o formulaci usnesení.
Jacura vyhlásil přestávku na 5 minut na poradu HK o usnesení.
Kumpošt – navrhuje formulovat usnesení „AS ČVUT FD doporučuje vedení FD alokovat
prostředky z přijímacího řízení na financování akcí a projektů, které nelze financovat
z veřejných zdrojů“.
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.
Hlasování: 17 – 0 – 0
Schmidt – podklady k rozpočtu očekává začátkem května, předpokládá schvalování na
květnovém zasedání AS ČVUT FD a v červnu na AS ČVUT.
4) Zprávy komory SKAS
Hajzler
 vrcholí přípravy Reprezentačního plesu FD, žádá AS ČVUT FD o převzetí patronace
nad plesem, přítomným rozdány pozvánky
Usnesení 10 – 03: AS ČVUT FD přejímá záštitu nad Reprezentačním plesem ČVUT v Praze
FD, který se koná 19. března 2015 od 20:00 hod v Masarykově koleji v Dejvicích.
Hlasování: 16 – 0 – 0
5) Informace z AS ČVUT
Kočárková – zasedání 28. 1. 2015 a 25. 2. 2015
28. 1. 2015
 schválení podmínek přijímacího řízení na KÚ (1 doktorský studijní program „Stavební
inženýrství“),
 volba předsedy a místopředsedů AS ČVUT (volbou potvrzeni stávající = Kříha,
Vymětalová, Jex),
 delegace člena a zástupce do komise pro rekonstrukci Strahova, bloky 11 a 12 (Kohout,
Hlaváček),
 informace rektora (prof. Konvalinka informoval o přípravě rozpočtu, diskusi
k Metodice rozpisu příspěvků a dotací, projektech OP VVV, jednání s VŠCHT a jednání
kolem dostavby Vítězného náměstí, o jednáních a spolupráci s Prahou 6, vypsání VŘ
na ředitele MÚVS a přípravě VŘ na ředitele ÚTEF).
25. 2. 2015
 kladné vyjádření k Metodice rozpisu příspěvků a dotací (nově odkrývá rozpočet
rektorátu, nově výše odvodů na celoškolské investiční akce, konec principu „dýchání“,
změna způsobu výpočtu podílu jednotlivých součástí na mimonormativu, změna
rozdělení dotace RVO ve 3 pilířích), předem souhlasně projednáno v HK,
 kladné vyjádření k Metodice rozpisu příspěvku z ukazatele F na podporu U3V a
zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami,
 projednání Scénáře ubytování pro rok 2015/2016,
 projednání OŘ SÚZ ČVUT,







projednání akreditace doktorského studijního programu „Historie techniky“ (MÚVS),
projednání záměru prodeje pozemku ČVUT v Praze 6 Střešovice a zásady pro výběr
realitní kanceláře pro realizaci prodeje,
projednání záměru převodu pozemků VŠCHT a MŠMT a výstavby objektů v rámci
projektu Dejvice Center,
projednání příkazu rektora – Základní pravidla pro uzavírání dohod fakult a VŠ ústavů
ČVUT o spolupráci a součinnosti v oblasti vzdělávání, výzkumné, vývojové, umělecké
a další tvůrčí činnosti a sdílení kapacit,
informace rektora (prof. Konvalinka informoval o nastavení nového režimu pro
parkování v Nové budově ČVUT v Dejvicích, přechodu ČVUT k novému operátorovi
VODAFONE – zatím služební telefony, připravuje se nabídka programu pro
zaměstnance a studenty ČVUT, rekonstrukci objektů na Strahově, výstavbě budovy
CIIRC, VŘ na ředitele MÚVS – vybrána doc. Švecová, vypsáno VŘ na ředitele ÚTEF).

Diskuse:
Hába – otázka stěhování FD do Dejvic (Svítek – nebrání tomu, je k tomu mnoho podmínek,
optimistický termín ukončení výstavby v roce 2019 se jeví nereálný),
Hába – iniciativa studentů – jednání nad nově připravovaným Studijním a zkušebním řádem,
kde dochází k zásadním změnám vyvolávajícími diskusi (povinné přednášky, snížení počtu
termínů při 2. zápisu předmětu, počty kreditů, podmínky pro „červený diplom“, rušení
„fialového diplomu“, komisionální zkoušky, elektronický index),
k této problematice dále diskutovali Doktor, Vyčichl, Kumpošt, Kočárková (upřesnění
některých změn, souhlas se zpřísněním podmínek pro 2. zápis).
6. Různé
Říha – rozdání pozvánek na Konferenci o sociologickém výzkumu na středních školách a na
vyšší odborné škole, termín konání 9.4.2015 od 13:00 hod v Děčíně, VŠ kolej Zámecká sýpka,
Padělek
 kdy dorazí proděkan Kocourek?
 informace rozvrháře pro pracoviště Děčín v souvislosti s výukou kombinovaného studia,
od příštího semestru bude tato výuka v Děčíně probíhat pouze v pátek,
Hospodka – neuvažuje se o výuce kombinovaného studia v sobotu? (Dvořáčková – již se
zkoušelo a neosvědčilo, Jacura – upozorňuje na rozpor s kolektivní smlouvou),
Svítek
 v září 2015 se budou v Děčíně konat oslavy 20 let tohoto pracoviště, zájem
o spolupráci ze strany města,
 v souvislosti s přípravou nového VŠ zákona zřízena mimo jiné i komise pro dopravu,
v ní zástupci FD (Svítek, Hospodka),
Kumpošt – k otázce informovanosti na fakultě – uvádí dobrý příklad z FS, která sídlí v budově
Horská – odstupující vedoucí ústavu představuje nového vedoucího včetně kontaktů,
Dvořáčková – připomíná Společenský večer v Děčíně, který se koná v pátek 13. března 2015
v prostorách FD a FJFI v Kokosu jako společná akce obou fakult, vstupenky téměř vyprodány,
Hajzler
 hodnotí kladně besedu s děkanem, zarážející bylo množství zúčastněných
akademických pracovníků a malý počet studentů,
 pochvala všem organizátorům za Den otevřených dveří 13.2.2015, hodnotí jako velmi
vydařenou akci,
 kdy přijde proděkan Kocourek?
Urbaniec – je načase se opět věnovat „úkolům“ nastíněným na 9. zasedání:

 stěhování 2 PC učeben z Konviktské (prosí o vysvětlení na příštím zasedání),
 objednání časopisu „Aula“ do fakultní knihovny (Jacura – měl osobně prověřit – slibuje
udělat v nejbližších dnech),
 Výroční zpráva za rok 2014 – předání AS v odpovídající kvalitě (Svítek – pracuje se na
ní, dostaneme včas),
 kdy přijde proděkan Kocourek?
 nízká účast členů vedení na loňském plese FD – apeluje na letošní účast (platí i pro členy
AS),
 doporučení zahrnout do harmonogramu termíny DOD (Jacura doporučuje připravit si
na příště návrhy termínů a probrat s proděkanem Čarským, který bude na jednání AS),
 jak dopadlo prodloužení akreditace na doc. a prof. řízení? Mělo být na VR fakulty
v lednu 2015. (Svitek – prošlo, připraveno k dalšímu procesu schvalování),
 vyhodnocení ankety (Hajzler dodá na disk h stanoviska ústavů, Kumpošt – účast zatím
cca 10%, bude ještě před uzavřením agitace?),
Hába
 kdy přijde na jednání AS rektor?
 nebude samostatný senát ke strategii fakulty? (Svítek – strategie je připravována,
doporučuje k ní jednat až na podzim),
Jacura – doporučuje realizovat diskusi ke strategii ne na samostatném jednání AS, ale
zorganizovat „zasedání akademické obce“ např. jako slavnostní zahájení akademického roku
2015/2016 dne 1.10.2015,
Vyčichl – k akci „stěhování Horská“ – ústavy K611 a K618 podaly své připomínky, nyní se
zapracovávají,
Štumbauer – zve na Studentský ples, který se koná v Masarykově koleji dne 20.3.2015,
Šatra – loučí se s AS a připomíná, že se uvolnilo 1 místo v komisi KRoVy,
Hajzler – návrh SKAS – Urbaniec.
Usnesení 10 – 04: Členem Komise pro rozvoj a výstavbu (KRoVy) byl zvolen Urbaniec.
Hlasování: 10 – 3 – 1
Jacura – závěrečné různé předsedy
 poděkování studentům za organizaci DOD dne 13.2.2015, velmi povedená akce,
 v souvislosti s anketou navrhuje ještě oslovit studenty a připomenout vyplnění,
 návštěvy slibovaných proděkanů a hostů
o 22.4.2015 – přislíbil účast rektor ČVUT prof. Konvalinka (zhodnocení 1. roku
ve funkci, představení dalšího směřování ČVUT), proděkan Čarský přijde
s dodatečným přijímacím řízením (po dokončení akreditace),
o 20.5.2015 – bude pozván proděkan Přibyl,
o 10.6.2015 – bude pozván proděkan Kocourek,
 úkol pro senátory – připravit si dotazy na pana rektora, poslat Kumpoštovi
(zaměstnanci) a Hajzlerovi (studenti) do 31.3.2015, poté předsednictvo formuluje
dotazy k diskusi, které předá v předstihu panu rektorovi.
Na závěr Jacura poděkoval všem za účast. Příští zasedání AS ČVUT FD se uskuteční ve středu
22. dubna 2015 od 15:30 hod v zasedací místnosti na Florenci.
Zapsala: Kočárková

