Zápis z 3. zasedání AS ČVUT FD konaného dne 12. 4. 2017
(volební období 2017 – 2019)
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. Tomáš Doktor, doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D., Ing. Martin Jacura, Ph.D., prof. Ing.
Josef Jíra, CSc., Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D., Ing. Jan Krčál, Ph.D., Ing. Martin Langr,
Ph.D., Ing. Zdeněk Michl, Ing. Tomáš Padělek, Ph.D., Ing. Petra Skolilová, Ing. Peter Vittek,
Ph.D.
za studentskou část:
Marie Dvořáková, Ing. Ota Hajzler, Bc. Filip Konečný, Bc. Karolína Moudrá, Ing. Jiří
Růžička, Ing. Krzysztof Paweł Urbaniec, Bc. Jan Vacek
Omluveni:
Ing. Ladislav Capoušek, Ph.D.
Hosté:
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D., Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D., prof. Ing. Ondřej Jiroušek,
Ph.D., doc. Ing. Václav Jirovský, CSc., Martin Kubát, Ing. Petr Kumpošt, Ph.D., Stanislav
Metelka, doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D., Petr Richter, prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h.
c., Ing. Miroslav Vaniš, Ing. Tomáš Vítů, Ph.D.
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Informace z vedení fakulty
3) Statut ČVUT FD – postup přípravy
4) Vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení
5) Jednací řád AS ČVUT FD
6) Volební řád AS ČVUT FD
7) Novinky v akreditačních postupech
8) Studijní programy „joint-degrees“
9) Problematika poplatků za studium
10) Prostupnost bakalářského studia
11) Informace z AS ČVUT
12) Informace SKAS
13) Různé
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Předseda AS ČVUT FD Jacura zahájil zasedání Akademického senátu Fakulty dopravní,
přivítal senátory, děkana, přítomné proděkany a hosty. Navrhl, aby legislativní komise
AS ČVUT FD byla pro 3. zasedání i komisí volební. AS ČVUT FD s tímto návrhem
souhlasil.
Usnesení 3 – 00: Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro 3. zasedání i komisí volební.
Hlasování: 16 – 0 – 0
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z 2. zasedání AS ČVUT FD ze dne 8. 3. 2017 byl senátorům rozeslán, připomínky byly
zapracovány.

Usnesení 3 – 01: AS ČVUT FD schválil zápis z 2. zasedání AS ČVUT FD.
Hlasování: 15 – 0 – 1
2) Informace z vedení fakulty
Svítek informoval o dění na ČVUT, kde se projednává zejména rozpočet ČVUT, připravují se
vnitřní předpisy a procházejí právním oddělením.
K dění na fakultě Svítek uvedl
- pracuje se na Výroční zprávě, do příště ji senát dostane,
- v oblasti VaV vyvstal problém s uznáváním titulů ze Slovenska,
- v rámci OPVVV nastavena spolupráce s VUT Brno na Smart Cities,
- Vědecká rada ČVUT FD bude na zasedání 28. 4. jednat o hodnocení ústavů, výsledky
VaV se budou započítávat za 5 let,
- pedagogika – probíhá kurs češtiny pro studenty z Číny, probíhá diskuse ohledně oboru
LED týkající se kvót na počet přijímaných uchazečů,
- rozvoj – nastal pokrok ohledně jednání a přípravy dokumentace k výtahu v Horské a
Konviktu,
- marketing – Svítek byl pozván na jednání vlády ve ŠKODA Auto v Mladé Boleslavi,
spolupráce v oblastech elektromobilita, Smart Cities,
- 25. – 26. 5. 2017 se uskuteční na ČVUT konference Smart Cities Symposium Prague
2017, přípravu zajišťuje FD,
- fakultě bylo nabídnuto, že by mohla být uspořádána přednáška s 1. místopředsedou
vlády a ministrem financí Andrejem Babišem a ministrem dopravy Danem Ťokem,
Svítek se radil s rektorem Konvalinkou, který souhlasil.
Diskuse
Skolilová – považuje takovou přednášku za prestižní záležitost, podobná se konala i na jiných
VŠ, přednášku by moderoval doc. Lokaj,
Jíra – před volbami přednášku s politiky nedoporučuje, může být kontroverzní,
Michl – neobává se, doc. Lokaj je zkušený moderátor,
Jiroušek – nesouhlasil s přednáškou už na grémiu a nyní opakuje, obává se politické agitace,
Urbaniec – zajímá se, jak přednáška proběhla na VŠE (Jiroušek – viděl ji, bylo to politické).
Na závěr diskuse Jacura formuloval k možnému konání přednášky usnesení, o kterém AS FD
následně hlasoval.
Usnesení 3 – 02: AS ČVUT FD nedoporučuje vedení fakulty uspořádání přednášky
s 1. místopředsedou vlády a ministrem financí Andrejem Babišem a ministrem dopravy
Danem Ťokem v předvolebním období.
Hlasování: 9 – 4 – 3
3) Statut ČVUT FD – postup přípravy
Svítek požádal JUDr. Mackovou, aby do Statutu ČVUT FD zapracovala změny VŠ zákona,
materiál byl následně rozeslán kolegiu děkana a členům legislativní komise AS FD, podněty
k doplnění poslal Čarský. Svítek požádal legislativní komisi AS FD, aby dokument rovněž
doplnila, za sebe by rád viděl ve Statutu pozici „emeritního pracovníka“.
Diskuse
Kočárková – dotázala se, jaké jsou termíny pro dodání a vypořádání připomínek a další
postup přípravy Statutu (Svítek – LK pošle připomínky do 5 .5., Svítek předloží materiál
kolegiu 9. 5., na AS FD 10. 5. začne probíhat diskuse a na zasedání AS FD dne 13. 6. dostane
AS FD Statut ČVUT FD ke schválení),
Doktor – Statut ČVUT by měl být schválen 26. 4. 2017,

Dvořáková – v tuto chvíli probíhá v Dejvicích schůzka ke Statutu ČVUT, řeší se připomínky
s Mgr. Kosem a kancléřem Ing. Svobodou, do čtvrtka 13. 4. je možné zaslat pozměňovací
návrhy.
4) Vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení
Čarský v úvodu seznámil přítomné s počty dosud podaných přihlášek ke studiu a poté
představil dokument Vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení pro akademický rok
2017 – 2018 a zveřejnění podmínek pro přijetí ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní.
Připomenul, že podmínky k přijetí zůstávají stejné jako u řádného termínu, je třeba pouze
rozhodnout, pro jaké obory a jazyky bude mimořádný termín určen. Doporučil, aby
mimořádný termín přijímacího řízení byl vyhlášen v těchto akreditovaných studijních
programech a oborech:
- Bakalářský studijní program „Technika a technologie v dopravě a spojích“, obory
vyučované v českém jazyce, tj. BEZ (Bezpečnostní technologie v dopravě), DOS
(Dopravní systémy a technika), ITS (Inteligentní dopravní systémy), LED (Letecká
doprava), LOG (Logistika a řízení dopravních procesů), PIL (Profesionální pilot) a
TUL (Technologie údržby letadel),
- Magisterský studijní program „Technika a technologie v dopravě a spojích“ navazující
na bakalářský studijní program, obory BT (Bezpečnostní technologie v dopravě), DS
(Dopravní systémy a technika) a IS (Inteligentní dopravní systémy vyučované
v českém i anglickém jazyce).
Diskuse
Jacura – požádal o vyjádření předsedu pedagogické komise Jíru,
Jíra – pedagogická komise se sešla a vyjádřila souhlas s návrhem proděkana Čarského,
Hajzler – dotázal se, kolik studentů bychom v mimořádném termínu potřebovali přijmout
(Čarský – stejná procenta),
Doktor – jaký je mechanismus pro přijímání studentů do magisterského studia (Čarský
vysvětlil základní princip),
Hospodka, Vittek – navrhují mimořádný termín i pro obor PIL v anglickém jazyce,
Čarský – problémem je dlouhá doba vyřízení nostrifikace a víza, která by byla obtížně
stihnutelná (Hospodka návrh stahuje).
Jacura navrhl hlasovat o usnesení, kterým by bylo schváleno vyhlášení mimořádného termínu
přijímacího řízení pro akademický rok 2017 – 2018, a to v podobě, kterou předložil a
doporučil proděkan Čarský.
Usnesení 3 – 03: AS ČVUT FD schvaluje vyhlášení mimořádného termínu přijímacího
řízení pro akademický rok 2017 – 2018 v těchto akreditovaných studijních programech a
oborech:
v bakalářském studijním programu „Technika a technologie v dopravě a spojích“ obory
vyučované v českém jazyce, tj. BEZ, DOS, ITS, LED, LOG, PIL a TUL, v magisterském
studijním programu „Technika a technologie v dopravě a spojích“ navazujícím na
bakalářský studijní program obory BT, DS a IS (vyučované v českém i anglickém jazyce).
Hlasování: 18 – 0 – 0
5) Jednací řád AS ČVUT FD
Kočárková představila Jednací řád AS ČVUT FD, do kterého byly zapracovány jednak
připomínky vzešlé z diskuse na 2. zasedání AS ČVUT FD dne 8. 3. 2017, dále připomínky dr.
Olšáka (předsedy legislativní komise AS ČVUT) a členů legislativní komise AS ČVUT FD.

V této podobě jej doporučila ke schválení. V diskusi byl ještě upraven čl. 3 odst. 4 a čl. 8 odst.
3.
Usnesení 3 – 04: AS ČVUT FD schvaluje Jednací řád AS ČVUT FD.
Hlasování: 18 – 0 – 0
6) Volební řád AS ČVUT FD
Kočárková představila Volební řád AS ČVUT FD, do kterého byly zapracovány jednak
připomínky vzešlé z diskuse na 2. zasedání AS ČVUT FD dne 8. 3. 2017, dále připomínky dr.
Olšáka (předsedy legislativní komise AS ČVUT) a členů legislativní komise AS ČVUT FD.
Diskuse
Urbaniec – dotaz na „referendum“ v čl. 2 odst. 1d (Jacura – bylo doporučení od LK AS
ČVUT?, řešila se otázka „klouzavého mandátu“?, Doktor – zatím se LK AS ČVUT
nevyjádřila),
Dvořáková – AS ČVUT se otázkou ztráty mandátu také zabývá,
Langr – senát by neměl sám odvolávat svého člena, měla by se vyslovit akademická obec,
Jíra – v odvolávání člena vidí problém, který by mohl mít soudní dopad,
Jirovský – domnívá se, že by měl být stejný mechanismus zvolení a odvolání člena AS,
zajímá se o definici „akademické obce“,
Doktor – definice v zákoně v §70 se mu jeví jasná,
Jacura – je třeba v tomto udělat pořádek na ústavech,
Kočárková – navrhuje volební řád předschválit a po doplnění chybějících bodů schválit na
některém dalším zasedání,
Urbaniec – co ještě s dokumentem budeme dělat?,
Langr – proč nemohou být voleni vedoucí ústavů? Minule nebyly řečeny důvody,
Jacura – z hlediska fungování fakulty jsou to členové jejího širšího vedení (členové grémia),
svá rozhodnutí postupují užšímu vedení (kolegiu děkana), AS vykonává i činnost kontrolní.
Doktor navrhl níže uvedené usnesení k Volebnímu řádu AS ČVUT FD, o kterém senát
hlasoval.
Usnesení 3 – 05: AS ČVUT FD bere na vědomí předložené znění Volebního řádu AS ČVUT
FD a vyjadřuje vůli schválit ho po zapracování detailů vzešlých ze Statutu ČVUT.
Hlasování: 15 – 0 – 3
Jednání pokračovalo po krátké přestávce v 17:45 hod.
7) Novinky v akreditačních postupech
Čarský představil novinky v akreditačních postupech, které vyplývají z nového VŠ zákona.
Došlo ke zrušení studijních oborů, nově budou programy, tj. celé bakalářské studium bude
1 program, který se po 3. semestru bude dále členit na „specializace“, na fakultě bude třeba
řešit tuto akreditaci v roce 2 023. Každá škola bude sama zpracovávat „sebehodnotící
zprávu“, kde popíše procesy a pravomoci instituce. Národní akreditační úřad (NAÚ) má
dlouhé časy projednávání (4 měsíce). V současné době na fakultě dobíhá akreditace
bakalářského kombinovaného studia oboru LOG, nelze tedy garantovat dostudování, ale tato
otázka zatím v rámci ČVUT není řešena. Hodnotitelé pro NAÚ (8 osob), které fakulta navrhla
ve 2. vlně, byli přijati, má být navržen ještě 1 student.

Diskuse
Jíra – jak to vypadá s instituciální akreditací?,
Čarský – žádá se komplexně za celou oblast vzdělávání (pro naši fakultu se jedná o oblast
„doprava“). Fakulta by měla předložit rektorovi záměr o akreditaci, ten předloží na Vědecké
radě ČVUT a dále má být zřízena speciální rada. Čarský vyzval senátory z AS ČVUT, aby
zjistili, v jakém stadiu je na ČVUT příprava tohoto procesu, protože situace okolo je nejasná.
8) Studijní programy „joint-degrees“
Čarský navázal na předchozí bod programu. Minulý AS FD schválil přípravu studijního
programu joint-degree s Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ). Tento návrh byl
předložen na Vědecké radě ČVUT, kde byl zpochybněn, a následně byl na žádost děkana
Svítka a prof. Moose stažen z programu jednání. Nyní fakulta hledá jinou zahraniční VŠ, se
kterou by mohla být spolupráce navázána, materiály jsou připraveny. Nabízí se spolupráce s
Institut Teknologi Bandung v Indonésii, kde má navázánu spolupráci ČVUT Fakulta strojní,
pro magisterský obor PL vyučovaný v angličtině.
Diskuse
Vittek – je vhodné tímto zatěžovat obor PL?,
Čarský – jednalo by se jen o pár studentů (historicky to vždy bylo max 10 studentů).
9) Problematika poplatků za studium
Čarský představil hlavní dva problémy spojené s poplatky za studium, které vznikají
studentům ČVUT FD ne jejich vlastní vinou, ale z organizačních důvodů na straně fakulty
(zejména v bakalářském studiu, kde jsou státní závěrečné zkoušky z organizačních důvodů
přesunuty na září, překročení doby studia je v tomto případě v řádu dnů, pokud má student
odstudovaný rok na jiné fakultě, kde jsou zápisy v červnu, překračuje z důvodu zářijové SZZ
lhůtu o 2 měsíce). Problematika poplatků za studium je řešena ve Statutu ČVUT v příloze
„Poplatky spojené se studiem“.
Diskuse (Faltus, Doktor, Skolilová, Dvořáková, Urbaniec) řešila, jak se měnila výše zmíněná
tabulka ve Statutu a jak se mění během dnešního jednání na rektorátě, jak může AS FD
zasáhnout – můžeme požádat o doplnění řádku tabulky, který by pro nás problematický
poplatek řešil, z diskuse vzešlo níže uvedené usnesení.
Usnesení 3 – 06: AS ČVUT FD požaduje, aby ve Statutu ČVUT v příloze „Poplatky spojené
se studiem“ byla doplněna možnost snížit „vyměřený poplatek za studium delší než je
stanovená standardní doba studia daného bakalářského nebo magisterského studijního
programu zvětšená o jeden rok“ ve výšce 100% poplatku v případě, že k překročení doby
studia došlo z organizačních důvodů na straně fakulty. Dále požaduje, aby v téže příloze byl
čl. 3 doplněn o možnost snížení poplatku za studium v cizím jazyce děkanem fakulty.
Hlasování: 18 – 0 – 0
Čarský ještě zmínil související bod, a to ukončování předmětů z, kz, zk, kdy na FD je
stanoveno, že toto je možné až do zápisu téhož předmětu v následujícím akademickém roce.
Ve Studijním a zkušebním řádu ČVUT je v čl. 8 ověření studijních výsledků řečeno, že termín
stanoví děkan, ale jsou tlaky pro zrušení této formulace a ukončování předmětu před
začátkem následujícího semestru. Čarský opět žádá zástupce FD v AS ČVUT, aby ohlídali
zachování této formulace.

10) Prostupnost bakalářského studia
Jacura zmínil, že prostupnost studia má více pohledů. Připomenul, že senátorů byla rozeslána
statistika studia fyziky včetně podrobného rozboru.
Čarský připomenul silnou vazbu mezi počtem studentů a financemi fakulty. Problém je
zřejmý zejména v posledních 2 – 3 letech, kdy sice neklesá zájem uchazečů o studium, ale
koeficient B1 a další, a velkým problémem je razantní úbytek počtu studentů během studia.
Velký propad je zejména po 1. semestru bakalářského studia, je tedy zapotřebí zaměřit se na
studenty, kteří se zapíší do 2. semestru a pokusit se je na studiu udržet.
Následně Jacura představil svůj subjektivní pohled, kterému předcházely diskuse se studenty
1. ročníku studujícími ve 2. semestru bakalářského studia. Pro tyto studenty představuje
přechod z 1. do 2. semestru velký skok, mají 1 odborný předmět, ve kterém se hodně rýsuje,
ale stíhají to, k tomu mají další 3 teoretické předměty, ze kterých píší každý týden písemku a
občas se nestíhají připravovat, celkově jsou studenti znechuceni tím, že mají mnoho teorie a
málo odborných předmětů.
Dále se Jacura zabýval tím, že řada našich bývalých neúspěšných studentů přešla na Dopravní
fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice, úspěšně zde studují a kladně hodnotí, že mají
méně teoretických předmětů a více odborných. Současně se Jacura zabýval porovnáním počtu
teoretických předmětů na této fakultě, na ČVUT Fakultě stavební oboru Konstrukce a
dopravní stavby a na naší fakultě a dospěl k tomu, že „konkurenční“ fakulty nabízejí méně
teoretických předmětů než naše fakulta, případně teoretické předměty upravují ve vyšších
ročnících podle potřeb jednotlivých oborů.
Na závěr Jacura navrhl, aby byly znovu zrevidovány učební plány ve společné části
bakalářského studia, tedy na vstupu do studia, protože jinak existuje reálná hrozba trvalého
úbytku studentů a jejich odchodu na jiné, např. výše zmiňované „konkurenční“ fakulty.
Diskuse
Hajzler – upozornil, že Pardubice si připravují akreditaci nových leteckých oborů,
Jacura – upozornil na nebezpečí přestupu některých zaměstnanců ČVUT FD na DFJP UPCE,
Jíra – pedagogická komise na téma úpravy akreditace už začala jednat,
Čarský – před časem návrh úprav AS představoval,
Jíra – domnívá se, že na studenty jsou kladeny přehnané nároky, jsou zahlceni informacemi,
které neumějí zpracovat a používat, ale měli bychom je naučit zejména přemýšlet a znát
principy,
Vítů – představil posílaný materiál k fyzice, informoval, že ze zapsaných studentů jich
k testům přišly jen 2/3,
Jíra – na fakultě se ale šíří atmosféra strachu z fyziky a studenti si ji odkládají,
Konečný – připouští, že ti studenti, kteří byli odhodlaní, fyziku ve většině případů úspěšně
absolvovali, ale řada studentů raději nešla a dělala ji až na 2. zápis,
Richter – testy z fyziky (před laboratorními cvičeními) mu nepřipadaly těžké,
Vítů – testy v laboratorních cvičeních se týkají výhradně měřené úlohy,
Urbaniec – u předchozí akreditace bylo mnoho předmětů a nedalo se vše stihnout, proto si
studenti fyziku odkládali, spíše ho mrzí styl výuky fyziky a neví, proč se nevyřešilo,
Jacura – rozložení hodinových dotací bylo na základě ústavu K611,
Vittek – chybí mu „drive“, představoval by si modernější školu, práci s otevřenými daty,
moderními technologiemi, „fyziku s ľudskou tvárou“, poukazuje na Cenu děkana, ve které
byly k vidění fantastické práce, podobné by se měly shromažďovat v HUBu,
Hospodka – vyzývá k ukončení diskusí a posunu v jednání (v 19:35 hod),
Jíra – o těchto věcech by měla jednat pedagogická komise a materiály předpřipravit,
Hajzler – jeví se mu, že první 3 semestry jsou teoretické, praktické předměty jsou až poté,
nešlo by studijní plány upravit? Takto to potenciální uchazeče odrazuje. Domáhá se, zda

máme profil absolventa, abychom si ujasnili, kdo má co umět, jak naše nabídka reaguje na trh.
Fakulta by se měla přizpůsobit trendům a modernizovat se,
Skolilová – ráda by zpracovala studii na profil absolventa, možná na to získá grant,
Kubát – analyzuje situaci z pohledu studenta 3. ročníku a podle něj jde o nešťastnou
kombinaci předmětů, které se nedají stihnout, zátěž skokově narůstá mezi 1. a 2. semestrem,
časová náročnost přípravy na fyziku neodpovídá jejímu počtu kreditů,
Michl – upozorňuje na to, že někteří studenti utíkají do Pardubic od naší náročnosti, ale
v Pardubicích zase nejsou spokojeni s tamním obsahem,
Jacura – připouští, že problém je, že studenti 1. a 2. ročníku bak. studia nebojují, ale od
problémů utíkají, předkládá porovnání výsledků stejných studentů v teoretickém a praktickém
předmětu v témže semestru (u teoretického úspěšnost 23 %, u praktického 96 %). Navrhuje
„vícerychlostní fyziku“, kdy by základní teoretické věci měli všichni studenti a další
specializované oblasti by byly vyučovány až v rámci oborů dle jejich potřeb,
Čarský – je nutné neodrazovat studenty hned na začátku studia, je třeba jim představit
atraktivní předměty,
Vítů – úroveň příkladů ve fyzice schvaluje prof. Demo, průměr u písemné části zkoušky byl 1
až 2 body (z 9), prosí o statistiku, kolik studentů vydrží do 2. ročníku,
Jíra – připomíná, že tyto debaty nemají cenu, protože názory se různí, je třeba vést diskusi
v rámci pedagogické komise, již je domluven s prof. Vlčkem, studenti si musí osvojit
nejdůležitější poznatky, znalosti musejí dávat průpravu pro další předměty; profil absolventa
tu býval, pedagogická komise by se měla postarat o analýzu,
Hajzler – na závěr diskuse dodává, že kulaté stoly už se konaly, ale situace je spíš horší.
Závěrem Jacura žádá, aby Čarský společně s pedagogickou komisí připravil podkladové
materiály k řešení prostupnosti bakalářského studia, a situace byla řešena na kolegiu děkana
dne 25. 4.
Usnesení 3 – 07: AS ČVUT FD ukládá kolegiu děkana, aby ve spolupráci s pedagogickou
komisí připravilo úpravu studijních plánů ve společné části bakalářského studijního
programu od akademického roku 2017 – 2018.
Hlasování: 15 – 0 – 2
11) Informace z AS ČVUT
Doktor informoval o 4. zasedání AS ČVUT, které se konalo 29. 3. 2017:
- Akademický senát ČVUT pověřil předsedu AS ČVUT, aby zajistil živý audiovizuální
přenos ze všech následujících zasedání AS ČVUT přístupný členům akademické obce
a zaměstnancům ČVUT a zajistil dálkové zpřístupnění audiovizuálních záznamů ze
zasedání. Nebylo schváleno usnesení o zpřístupnění audiozáznamů ze zasedání, která
již proběhla,
- prof. Hlaváč navrhoval usnesení o procesním pochybení předsednictva v souvislosti
s dotazem na MŠMT (adresovaný náměstku dr. Plagovi) ohledně schvalování
investičních záměrů veřejné VŠ jejím akademickým senátem. Usnesení nebylo přijato,
- AS ČVUT schválil změny Jednacího řádu AS ČVUT (postup navrhování členů Rady
pro vnitřní hodnocení; členové RVH navržení senátem mohou být na jednání senátu
navrženi kterýmkoli senátorem spolu se zdůvodněním a dodržením předkládací lhůty).
Nebyla schválena změna JŘ navržená prof. Hlaváčem, která rušila ustanovení, podle
kterého je předsednictvo AS jeho výkonnou složkou,
- AS ČVUT souhlasně projednal příkaz rektora „Úhrady za mimořádné a nadstandardní
administrativní úkony pro akademický rok 2017/2018“,

-

-

-

AS ČVUT vyjádřil souhlas se zřízením věcného břemene ve prospěch PRE Distribuce
(přemístění přípojného místa na pozemek ČVUT),
AS ČVUT potvrdil postup, jakým budou připravovány vnitřní předpisy ČVUT
(současná množina předpisů novelizovaná kvůli novému VŠ zákonu), tedy pomocí
pozměňovacích návrhů, které si následně osvojí předkladatel,
ředitel Mařík vystoupil s pravidelnou prezentací o vývoji projektu CIIRC (pro nové
senátory uvedl i historii projektu). Stavba se blíží k úspěšnému předání. Dále vystoupil
prof. Kybic s "alternativním pohledem na financování CIIRC". Odhadl, že skutečné
náklady na stavbu budovy v ulici Jugoslávských partyzánů budou minimálně 420 mil.
Kč oproti 170 mil. Kč dofinancování, o kterém mluvil ředitel Mařík. Vyřešení tohoto
rozporu bylo odsunuto na zasedání hospodářské komise,
děkan Valášek informoval AS ČVUT o vývoji spolupráce s GE Aviation. Bylo
zahájeno řešení projektů OP VVV, které jsou se spoluprací s GE Aviation spojené.
Projekt ve výzvě 19 OP VVV (Excelentní výzkum) postoupil do druhého kola
hodnocení.

12) Informace SKAS
Hajzler se dotázal, jak to vypadá s anketou (Čarský – nijak, musí dojít k předání
administrativy).
Z této informace vyplynul úkol pro předsedu AS ČVUT FD, a to důrazně přetlumočit na
kolegiu, že je nutné v nejbližším možném termínu (už teď je pozdě) vyhodnotit a zveřejnit
anketu za zimní semestr 2016 – 2017, s tím souvisí i jmenování nového správce ankety
(stávající správkyně k 1. 4. 2017 ukončila svůj pracovní poměr na ČVUT FD).
13) Různé
Jacura vyzval postupně všechny senátory k přispění do tohoto bodu.
Skolilová – úspěšně proběhla soutěž o cenu děkana, výborné výsledky,
Padělek – na příští zasedání si žádá tajemníka fakulty,
Doktor – ptá se na princip fungování komisí, rád by dostával pozvánky na všechna jednání
komisí (Jacura – je na předsedovi komise, zda chce jednání v užším kruhu pouze pro komisi
nebo zda pozve všechny senátory). Připomenul možnou účast v posádce „dračí lodě“ na
rektorský den 17. 5.,
Dvořáková – Statut ČVUT je na sharepointu, do zítřka je možné podat návrhy úprav,
Vittek – uchazeči z Číny budou konat přijímací řízení, příprava byla úspěšná, děkuje všem
zúčastněným.
Jacura připomenul, že od příště bude třeba zveřejňovat podklady pro celou akademickou
obec. Dále informoval, že na příštím zasedání bychom se měli zabývat těmito tématy:
- VaV, zahraničí (proděkani doc. Kocourek a doc. Přibyl),
- Výroční zpráva (děkan Svítek),
- rozpočet fakulty (tajemník fakulty doc. Schmidt),
- stipendia,
- volba nové Disciplinární komise.
Na úplný závěr Jacura poděkoval senátorům za účast a aktivní jednání, připomenul, že příští
zasedání se koná 10. 5. 2017 od 15:30 hod na Florenci.
Jednání bylo ukončeno v 20:24 hod.
Zapsala: Kočárková

