Zápis z 24. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 12. 10. 2016
(volební období 2014 – 2016)
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. Alexandra Dvořáčková, doc. Ing. 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., doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D., Ing. Tomáš Padělek, doc. Ing. Zdeněk
Říha, Ph.D., Ing. Lukáš Svoboda, Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.
za studentskou část:
Ing. Tomáš Duša, Ing. Ondřej Hába, Ing. Ota Hajzler, Ing. Martin Kobosil, Bc. Oldřich
Štumbauer, Ing. Krzysztof Paweł Urbaniec
Omluveni:
Ing. Jana Jirků
Hosté:
Ing. Tomáš Doktor, Ing. Michal Drábek, Ph.D., Marie Dvořáková, Petr Fridrišek,
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D., doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D., Lukáš Kozel, Ing. Bc. Petr
Kumpošt, Ph.D., RNDr. Zuzana Malá, Ph.D., Stanislav Metelka, Bc. Karolína Moudrá,
Ing. Luboš Nouzovský, Petr Richter, Ing. Jan Šleichrt, Michal Šupej, Bc. Jan Vacek
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Dr. M. Jacura
2) Informace z vedení fakulty
Dr. M. Jacura
3) Příprava voleb do AS ČVUT FD
Dr. J. Vyčichl
4) UZEL 2016
Bc. J. Vacek
5) Informace k organizaci přípravy OP VVV (4. výzva) na ČVUT FD
Dr. J. Vyčichl
6) Informace HK AS ČVUT FD
Dr. J. Kaliková
7) Informace z AS ČVUT
Dr. D. Kočárková
8) Informace SKAS FD
Ing. O. Hajzler
9) Různé
Předseda AS ČVUT FD Jacura zahájil 24. řádné zasedání Akademického senátu Fakulty
dopravní a přivítal senátory a přítomné hosty v „posledním dějství“ tohoto AS. Navrhl, aby
legislativní komise AS ČVUT FD byla pro 24. zasedání i komisí volební. AS ČVUT FD s tímto
návrhem souhlasil.
Usnesení 24 – 00: Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro 24. zasedání i komisí volební.
Hlasování: 17 – 0 – 0
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z 23. řádného zasedání AS ČVUT FD ze dne 15. 6. 2016 byl senátorům rozeslán, byly
zaslány připomínky, které byly zapracovány. Další připomínka byla vznesena na místě, byla
diskutována a bude do zápisu zapracována.
Usnesení 24 – 01: AS ČVUT FD schválil zápis z 23. řádného zasedání AS ČVUT FD
po zapracování připomínky.

Hlasování: 17 – 0 – 1
2) Informace z vedení fakulty
Jacura seznámil přítomné s tím, že pan děkan se ze zasedání AS ČVUT FD omluvil kvůli
zahraniční služební cestě a jeho statutární zástupce prof. Zelinka se z důvodu neodkladných a
nepřeložitelných pracovních povinností rovněž nemůže zasedání zúčastnit.
Proděkani, resp. jejich zástupce informovali o dění na fakultě ve svých resortech
- Mocková – oblast pedagogická
o počty studentů 1. ročníku pro AR 2016 - 2017 (Mocková – prezenční bakalářské
studium + PIL + TUL, počet zapsaných 353, o 11 studentů méně než
v předchozím AR, Děčín bakalářské studium – výrazný pokles v prezenčním
studium z 36 na 17, kombinováná forma – zvýšení z 28 na 46 (obory LOG,
LED). V magisterském studiu naplněn limit a lehce převýšen.
o diskuse – Vyčichl – kolik je indických studentů a samoplátců (Mocková – 0,
pouze 1 studentka – samoplátce oboru LED v angličtině, Jacura – navrhl vrátit
se k tomuto tématu příště, až bude přítomen proděkan Čarský), Štumbauer –
kolik je studentů ERASMUS (Mocková – přesná čísla zná koordinátor doc.
Hrubeš, bude zjištěno do příštího zasedání), Kumpošt – je počet nově přijatých
studentů dostatečný? (Mocková – není, mělo by se řešit), dále vznesli dotazy
Kozel, Urbaniec, Vyčichl, Štumbauer – dotazy k 1. ročníku Bc. studia – kolik
studentů nastoupilo znovu, kolik přešlo z jiných fakult ČVUT, kolik je cizinců
studujících v ČJ (Mocková – údaj bude dodán na další zasedání senátu), které
obory se neotevřely pro AR 2016 – 2017 a budou se nadále nabízet v dalším AR
(Mocková – neotevřel se obor BT, a to z důvodu stanovení minimálního počtu
uchazečů pro otevření oboru ve „Vyhlášení příjímacího řízení pro AR 2016 –
2017“, dále TUL, PIL v anglickém jazyce – přijato 7 uchazečů do LED, ale
zapsán pouze 1 samoplátce), otázka budoucí nabídky oborů pro následující AR
by mělo řešit kolegium děkana.
- Kumpošt – rozvoj a výstavba
o střecha v Horské opravena + běží reklamační řízení,
o dislokační příkazy budou umístěny na Sharepoint,
o v budově Horská se připravuje vybavená kancelář pro vyučující, kteří do budovy
docházejí za výukou, ale vlastní pracoviště mají v jiné budově),
o diskuse – Krčál – v souvislosti s připravovaným stěhováním Florence nejsou do
budovy investovány prostředky, nyní mimo provoz vzduchotechnika
v počítačové učebně – jak bude řešeno (Kumpošt – v případě havarijního stavu
budou nezbytně nutné prostředky investovány), Vyčichl – diskutovalo se o
projektu výtahu v Konviktské, proč není? (Kumpošt – momentálně nejsou
finance, finalizuje se generel fakulty – výstavba výtahu + chráněných únikových
cest v plánu na rok 2017),
- Kocourek – věda a výzkum
o v červnu schválen Řád doktorského studia a Směrnice děkana č. 2/2016, platí od
29. 6. 2016,
o 6. 10. 2016 úspěšně proběhla konference YTEC, přihlášeno 32 příspěvků,
účastnily se i jiné fakulty ČVUT a university a několik přednášek z praxe,
poděkování všem organizátorům a účastníkům konference (informace doplnili
Jacura a Nouzovský – předseda organizačního výboru konference),
- Jacura – zprostředkoval informace od pana děkana

o od 1. 9. 2016 vstoupil v platnost nový vysokoškolský zákon, stanoveny nové
procesy a postupy, do 1 roku je třeba revidovat všechny vnitřní předpisy fakulty
(i university),
o platí nový Grafický manuál identity („GMI“) – informace naleznete na
https://www.cvut.cz/logo-a-graficky-manual,
o prostupnost studia na nízké úrovni, na příštím jednání bude informovat proděkan
Čarský,
o diskuse – Malá – k předmětu Fyzika 1 proběhla řada diskusí, dle studentů není
problém v obtížnosti předmětu, ale množství předmětů v semestru a zkoušek ve
zkouškovém období, připravuje se úprava sylabů předmětu, byly zapracovány
požadavky jednotlivých ústavů, předpokládá se ještě diskuse kolegia a zástupců
předmětu fyzika,
o Jacura a Kaliková navrhují vyměnit v programu body jednání 3 a 6 a pokračovat
v jednání o související problematice, tj. informace z HK
- Jacura – informace z vedení – vyjádření vedení/pana děkana k usnesení 22 – 04:
prostřednictvím mailu Jacura dostal písemné vyjádření pana děkana, proděkana pro
vnější vztahy a tajemníka fakulty k usnesení 22 – 04. Základními body stanovisek jsou:
1. problematika krizového plánu je v řešení, její zpracování vyžaduje dostatek času a
vstupních informací, 2. doposud neznáme způsob přidělování financí z MŠMT, i když
toto vypadá prozatím optimisticky, 3. velkou otázkou je způsob rozdělování finančních
prostředků v rámci ČVUT, kde se předpokládá změna oproti současnému systému
(nový systém by měl být pro FD výhodnější), 4. doslova velkou neznámou je zatížení
rozpočtů fakult půjčkami ČVUT, 5. jednou z variant budoucnosti je i „kontraktové
financování“, kdy si stát objedná výchovu konkrétního počtu studentů v určeném oboru,
6. fakulta by si měla udělat rozvahu, kolik studentů a v jakých oborech chce vzdělávat
a ve své propagaci se zaměřit na obory s nižším zájmem studentů (méně investovat do
propagace oborů „lukrativních“ s vysokým zájmem, chceme-li udržet stabilní nabídku
oborů), 7. dokud nejsou dostupné přesné údaje z matriky studentů a metodika
rozdělování finančních prostředků, je předčasné vytvářet jakékoli závěry.
o diskuse – Krčál – AS požadoval varianty krizových scénářů, v dopise postrádá,
Urbaniec – nevidí smysl dopisu (Jacura – slíbeno, že bude projednáno na
kolegiu 1. 11. 2016), Hajzler, Hába, Kaliková a další – nespokojeni
s vyjádřením vedení, protože AS si žádal vypracování krizového plánu,
připravuje se usnesení k této problematice, Hába opouští zasedání s tím, že
dokud pan děkan nedodá požadované podklady, nepovažuje svoji účast na
zasedání za nutnou,
o Jacura a Kaliková navrhují vyměnit body programu 3 a 6 a pokračovat v jednání
o problematice hospodaření fakulty, tedy bodem 6) Informace HK AS ČVUT
FD.
Usnesení 24 – 02: AS ČVUT FD schválil změnu programu 24. zasedání spočívající ve výměně
bodů jednání 3 a 6.
Hlasování: 16 – 0 – 2
6) Informace HK ČVUT FD
Kaliková informovala o jednání Hospodářské komise dne 7. 10. 2016 za účasti tajemníka
fakulty doc. Schmidta. Více informací je v zápise z jednání HK, který bude přiložen k tomuto
zápisu.
Jacura informoval o úkolu z grémia – do 31. 10. 2016 dodají všechny ústavy tajemníkovi
fakulty zpracované pedagogické výkony na kalendářní rok.
Diskuse

Mocková – nelíbí se jí postoj vedení, otázku financí je třeba znovu otevřít a řešit podrobněji,
nesouhlasí se stanoviskem tajemníka ohledně (ne)konání ústavu K617,
Štumbauer – nastavení čerpání se mu jeví chybné, pokud čerpáme z rezervy a nadále s tím
počítáme,
Svoboda – poukazuje na to, že doplácíme na CIIRC a UCEEB,
Krčál – není spokojen, že problematiku řeší AS a ne vedení fakulty,
dále k tématu diskutovali Kumpošt, Kocourek, Štumbauer, Urbaniec, Dvořáčková, Mocková,
Jacura, Duša, výsledkem diskuse vzniklo usnesení.
Usnesení 24 – 03: AS ČVUT FD vyslechl zprávu HK. Na základě této zprávy požaduje na
následujícím zasedání účast vedoucích nebo zástupců ústavů K616, K617 a K620, jež dle
sdělení HK mohou skončit ve výrazném finančním schodku a doposud nenavrhly dostatečné
opatření. AS FD zároveň žádá osobní účast tajemníka fakulty.
Hlasování: 16 – 1 – 0
Jacura a Kaliková v reakci na nezodpovězení usnesení 22 – 04 navrhují svolat mimořádné
zasedání AS ČVUT FD k tomuto bodu, na kterém bude představen variantní krizový plán.
Usnesení 24 – 04: AS ČVUT FD neobdržel žádný variantní krizový plán, pouze byl
prostřednictvím předsedy AS ČVUT FD seznámen s dopisem od pana děkana. AS ČVUT FD
je hrubě nespokojen s tímto postupem a považuje stanovisko pana děkana za nedostatečné.
AS ČVUT FD žádá pana děkana o vypracování krizového plánu ve 3 variantách "0", "10%", "-20%" ze stávajícího rozpočtu v co nejkratším možném termínu.
Hlasování: 16 – 0 – 1
Usnesení 24 – 05: AS ČVUT FD svolává mimořádné zasedání AS ČVUT FD ve 43. týdnu,
přesné datum bude upřesněno po dohodě s panem děkanem, tématem zasedání bude reakce
na usnesení 22 – 04.
Hlasování: 16 – 0 – 1
4) UZEL 2016
Děkan Uzlu 2016 Vacek zhodnotil akci jako úspěšnou, poděkoval za podporu fakultě. Uzlu se
zúčastnilo 92 účastníků, kladně bylo hodnoceno i studenty, mrzí je neúčast studentů zapsaných
ke studiu v Děčíně. Senátoři a hosté zhlédli tři „večerníčky“ (= sestřih videozáznamů za každý
den, na Uzlu je denně večer promítáno).
Urbaniec vyslovil potěšení nad tím, že myšlenka Uzlu žije, mladší ročníky ji převzali a děkuje
jim.
Jacura předal Vackovi jako poděkování „Řád perníkového koně“.
Vzhledem k pokročilé hodině a množství následujících bodů k jednání vyhlásil v 17:55 hod
Jacura přestávku na 10 min.
Po přestávce došlo k další změně programu, byl zařazen jako další bod jednání bod 3.
Usnesení 24 – 06: AS ČVUT FD schválil změnu programu 24. zasedání spočívající v zařazení
bodu 3 před bod 5.
Hlasování: 14 –1 – 1
3) Příprava voleb do AS ČVUT FD a AS ČVUT

Vyčichl, jako předseda pro volby do AS ČVUT FD a AS ČVUT pro volební období 2017 –
2019, představil harmonogram voleb a navrhl, aby volební komise pro volby pracovala ve
složení
za zaměstnaneckou část:
Ing. Jan Vyčichl, Ph.D. – předseda komise
Ing. Alexandra Dvořáčková
Ing. Tomáš Javořík
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Ing. Lucie Krčálová
za studentskou část:
Ing. Ota Hajzler
Pavel Staněk
Diskuse
Štumbauer, Mocková – upozorňuje, že v harmonogramu voleb není počítáno s tím, aby se
volební dny kryly s výukou kombinovaného studia (Vyčichl – opravil rozsah volebních dní tak,
aby zahrnovaly i dny s výukou v kombinované formě studia),
Kaliková – upozorňuje, že v novém VŠ zákoně je nová definice akademického pracovníka
(Kočárková – dívala se do nového zákona, nová definice se objeví v dokumentu Vyhlášení
voleb, který bude schvalován na příštím zasedání AS ČVUT FD),
Urbaniec – zajímá se, odkud je student P. Staněk
Vyčichl navrhuje hlasovat o složení komise an blok tajným hlasováním.
Hlasování o způsobu hlasování: 16 – 0 – 0
Usnesení 24 – 07: AS ČVUT FD schválil v tajném hlasování volební komisi pro volby do AS
ČVUT FD a AS ČVUT pro volební období 2017 – 2019 v následujícím složení: Ing. Jan
Vyčichl, Ph.D. – předseda komise, Ing. Alexandra Dvořáčková, Ing. Tomáš Javořík, Ing. Bc.
Dagmar Kočárková, Ph.D., Ing. Lucie Krčálová, Ing. Ota Hajzler, Pavel Staněk.
Hlasování: 16 – 0 – 0
Jacura popřál komisi hodně zdaru ve své práci a uložil jí na příštím řádném zasedání přednést
text vyhlášení voleb.
5) Informace k organizaci přípravy OP VVV (4. výzva) na ČVUT FD
Jacura informoval, že vyhověl interpelaci z ústavu K618, kterou přednese Vyčichl.
Vyčichl se dotázal, v souvislosti s odevzdanými výzvami OP VVV, jaká byla příprava projektu,
výsledky, jak bylo zpracováno a odevzdáno. Za výzvy byli zodpovědní jednotliví proděkani
(pro pedagogiku Čarský, pro rozvoj Kumpošt a pro vědu a výzkum Kocourek).
K otázce výzev 15 – 16 se vyjádřila Dvořáčková, která byla pověřena jako jedna z kontaktních
osob pro přípravu programů. Objasnila, jakým způsobem v časovém presu a s nedostatkem
informací přípravný tým výzvy připravoval. Nicméně žádost se podařilo podat (děkuje všem
zúčastněným), rozhodnutí bude známo začátkem roku 2017, realizace bude probíhat od 1. 5.
2017 do konce roku 2022. Informace doplnil Kumpošt, který poukázal na to, že na ostatních
fakultách byli na přípravu projektu vyčleněni pracovníci pouze na tuto přípravu, zatímco naši
pracovníci pracovali na úkor svých pracovních povinností, dovolených a osobních záležitostí.
Konstatoval, že projekt byl odevzdán, nyní je posuzován a za pochodu jsou vypořádávány
připomínky.

K výzvám 17 – 18 podal informace Kocourek, který poděkoval kolegům, kteří se do příprav
zapojili, zejména Ing. Nouzovskému, který byl styčnou osobou k této výzvě za fakultu.
Konstatoval, že fakulta se zapojila v několika projektech.
Vyčichl se dále dotázal, zda jsme nežádali málo a zda nemáme dopředu připravené projekty,
abychom byli na takovýto typ výzev lépe připraveni. Na to reagovala Dvořáčková, že něco
předpřipraveno bylo, projednáno v dostatečném předstihu na rektorátu, ale výsledné informace
byly podávány na poslední chvíli a chaoticky, a to včetně zásadních informací ovlivňujících
rozsah plánovaných aktivit (např. alokace přidělených prostředků mezi fakulty). Kocourek
připustil, že bychom měli být lépe připraveni, ale potřebovali bychom k tomu profesionální
oddělení, které by pomáhalo s administrací složitějších projektů. Ohledně částky, na jakou
můžeme v projektech jít, rozhodl pan děkan, abychom byli schopni samofinancovat
udržitelnost pořízeného majetku povinných 5 let po ukončení projektu.
Diskuse
Říha – lépe by měli pracovat projektoví manažeři, proč nemáme projektovou kancelář,
Kumpošt – je třeba vytvořit si finanční polštář pro projektový tým nebo firmu,
Štumbauer – zajímá se o smlouvu ČVUT FS s firmou GE Aviation (Kočárková – informace
bude v bodě 7) Informace z AS ČVUT),
Jacura položil dvě otázky
1) O výzvách jsme se nedozvěděli včas?
2) Budou odměněni ti, kteří se přípravě výzev věnovali celé léto?
Kumpošt – k ot. 1) – časově velmi napnuté,
Kocourek – k ot. 2) – pan děkan rozhodl, že se tajemník pokusí oděny vyplatit,
Duša – diví se, že nemáme projektové oddělení, neboť ČR má možnost poslední 4 roky čerpat
z fondů, urychleně žádá vedení, aby vytvořilo projektové oddělení,
Kumpošt – pan děkan údajně začal po posledním grémiu o zřízení takovéhoto oddělení
uvažovat,
Jiroušek – děkuje senátorům, že se touto problematikou, na rozdíl od vedení fakulty, zabývají
a hledají řešení, domnívá se, že výzvy byly známy dříve.
V další diskusi (Kumpošt, Jacura, Kocourek, Duša, Dvořáčková, Jiroušek, Doktor, Drábek,
Urbaniec, Jacura, Říha) hovořili jak s touto situací naložit, jakým způsobem řešit
v budoucnosti, aby se podobné chyby neopakovaly, jak proškolit manažery pro projekty, jak
převést záměry projektů do přípravy projektů, jaký by měl být smysl kanceláře pro projekty.
Jacura po bouřlivou diskusi uzavřel s tím, že je rád, že diskuse proběhla a přinesla řadu námětů
k řešení.
7) Informace z AS ČVUT
Kočárková informovala o průběhu 2 zasedání AS ČVUT:
26. zasedání AS ČVUT 29. 6. 2016
 schválena příloha k Dlouhodobému záměru,
 schválena Zpráva o hospodaření ČVUT (projednána v HK), s tím, že Akademický senát
ČVUT žádá rektora, aby dodatečné jednorázové položky (např. užití fondů), které
nebyly předjímány schváleným rozpočtem a pokud budou vyšší než 1 mil. Kč, byly
v průběhu účetního roku předkládány senátu ke schválení.
 schválen rozpočet ČVUT pro r. 2016 (HK doporučila), usnesení: Akademický senát
ČVUT schválil rozpočet ČVUT v předloženém znění s tím, že externí půjčka ve výši 160
mil. Kč bude hrazena z následujících zdrojů:
o příspěvku do FRIM;
o z části příjmu za pronájmy;
o z případného prodeje majetku;
o z dalších příjmů (např. vyšší vratka DPH),













a bylo přijato doprovodné usnesení: Akademický senát ČVUT žádá rektora, aby ve
spolupráci s děkany zpracoval do 15. 10. 2016 Plán realizace Strategie ČVUT v
krátkodobém a střednědobém výhledu. Ten by měl respektovat zejména následující
okruhy:
o a) podmínky udržitelnosti velkých nemovitých investic ČVUT,
o b) podmínky pro získávání, dofinancování a realizace získaných projektů OP
VVV, včetně užití režie projektu,
o c) podmínky správy a podílu na správě nových nemovitostí ČVUT.
schválena Zpráva o činnosti ČVUT,
VI. změna Statutu ČVUT se týká tří částí: poplatků spojených se studiem, odkazu na
pravidla hospodaření (formální změna) a úpravy organizační struktury R ČVUT
(sloučení odboru ekonomického a finančního do odboru ekonomického a zrušení
odboru právního a vzniku odboru organizačně správního) – schváleno, kromě org.
Struktury R ČVUT, neboť vznikly pochybnosti o působnosti jednotlivých
organizačních složek,
schválení Řádu doktorského studia ČVUT FD a 1. změny Statutu ČVUT FD, na AS
představil proděkan Kocourek osobně,
vyhlášení voleb do AS ČVUT na funkční období 2017 – 2019,
informace rektora
o ČKR jedná o navýšení prostředků pro VŠ a chtěli by také zvýšit tarifní platy ak.
pracovníků (cca o 8% jako u ZŠ),
o UZŠ Lvíčata – přijati žáci do 1. – 5. třídy,
Haasz – od 2 bývalých zaměstnanců SÚZ došla stížnost na jeho ředitelku Kabourkovou,
v září by měla na AS představit své kroky, vystoupila na komisi pro SÚZ, která ji
podpořila,
do komise pro výběrové řízení akce IT vybavení ČVUT CIIRC navrženi a zvoleni Olšák
a Demel,
do komise pro výběrové řízení akce Laboratoř moderních metod výuky anatomie
navrženi a zvoleni Hon a Kašpar,
různé různé
o Kříha – končí činnost v AS, loučí se, omezuje činnost na ČVUT a chce si zavést
klinickou praxi,
o Čermák – v nové zasedací místnosti v budově na Jugoslávských partyzánů, kde
bude mimo jiné zasedat i AS, je možno nainstalovat hlasovací zařízení – dotaz
na senátory, zda ho chtějí – většina je pro, jsme technici,
o Olšák – kdo bude zajišťovat a platit stěhování ze Zikovy ul. do nové budovy na
Jugosl. partyzánů? (rektor – bude se řešit v zimě po podpisu smluv).

27. zasedání AS ČVUT 21. 9. 2016
 informace o připravených smlouvách pro projekt GE Aviation CZ v ČR – představili
rektor, ředitel Czechinvestu Kučera, děkan FS Valášek a za GE Stračár a Šlapák –
projekt v rámci OPVVV na vývoj turbovrtulového motoru ATP pro nového zákazníka
(Textron Denavy),
 harmonogram přípravy novely statutu a interních předpisů – nutno zapracovat změny
v souvislosti s novelou VŠ zákona platnou od 1. 9. 2016 (nutno do 1 roku) – jednání
děkanů a předsedů všech AS komisí dne 3. 10. má upřesnit harmonogram,
 vystoupení předsedy Správní rady ČVUT Ing. arch. Jana Fibigera, CSc. – dle nového
VŠ zákona více pravomocí (např. schvalování rozpočtu), SR je „fanklub“ ČVUT,





návrh na úpravu rozpočtu – představil Gazda – úprava kvůli účetní chybě + provoz
CIIRC (navýšení příspěvku ČVUT pro CIIRC, a to v části vkladu do projektu CIIRC z
FPP součásti ŠKOLA. Jde o navýšení tohoto vkladu o 12 500 tis. Kč, které má být určeno
na podporu vědeckého a administrativního týmu CIIRC. Navýšení je reakcí na jednání
Správní rady ČVUT ze dne 12. 9. 2016, která vyzvala ČVUT k této podpoře jakožto
naplnění podmínek rozhodnutí o přidělení dotace na projekt CIIRC), námitky, že
studenti neměli k materiálům přístup – neprojednáno,
informace rektora o změnách ve vedení ČVUT – odvolán kvestor Pelikán pro „ztrátu
důvěry a nekonání ve věcech, ve kterých měl konat“, Olšák žádá, aby Pelikánem
připravovaný a následně Gazdou zrušený externí audit byl proveden (Konvalinka –
proběhne 10 – 11/16), následná diskuse – 1 usnesení + 4 proti návrhy – přijat proti návrh
č. 3:
o Usnesení: 27-06: Akademický senát ČVUT vzal na vědomí informaci rektora o změně
ve vedení ČVUT.

o Proti návrh 1: Akademický senát ČVUT považuje za zcela nepřijatelné, aby bývalý








poradce rektora Ing. Elfmark přímo zasahoval do řízení ČVUT způsobem, který hrubě
porušuje vnitřní předpisy ČVUT. AS ČVUT proto žádá rektora, aby z toho vyvodil
osobní odpovědnost. Není možné, aby takový člověk měl nadále cokoliv společného s
ČVUT.
o Proti návrh 2: Akademický senát ČVUT vzal na vědomí informaci rektora o změně ve
vedení ČVUT. Akademický senát vyzývá všechny, kteří mají indicie o tom, že na
ČVUT v této věci dochází k nezákonnému jednání, aby se obrátili na orgány činné v
trestním řízení.
o Proti návrh 3: Akademický senát ČVUT vzal na vědomí informaci rektora o změně ve
vedení ČVUT. Akademický senát vyzývá všechny, kteří mají indicie o tom, že na
ČVUT v této věci dochází k nezákonnému jednání, aby se obrátili na orgány činné v
trestním řízení. AS ČVUT dá prostor k vyjádření všem hlavním aktérům zmíněné
kauzy.
Počet osob s hlasovacím právem: Hlasování: 17–1–14. Usnesení bylo přijato.
o Proti návrh 4: Akademický senát ČVUT vzal na vědomí informaci rektora o změně ve
vedení ČVUT. Akademický senát vyzývá všechny, kteří mají indicie o tom, že na
ČVUT v této věci dochází k nezákonnému jednání, aby se obrátili na orgány činné v
trestním řízení. AS ČVUT žádá pana RNDr. Olšáka, aby se omluvil prof. Bittnarovi za
vyřčené nepravdivé informace.
Počet osob s hlasovacím právem: Hlasování: 3–12–15 Usnesení nebylo přijato.

informace rektora k situaci na SÚZ – Kabourková udělala mnoho pozitivních změn na
SÚZ, ale posléze došlo k diskomunikaci, neplnění koncepce SÚZ, nepřijatelný způsob
práce v personální oblasti, pochybení v oblasti zadávání veřejných zakázek a problémy
s podklady pro interní audit, k 13. 9. dostala výpověď a byl jí ukončen pracovní poměr,
(Jeřábek by rád vyslechl i verzi Kabourkové), současně výkon funkce zastává Kocour
(do vypsání VŘ a jmenování nového ředitele), který představil výsledky hospodaření,
odhalil řadu chyb a nesrovnalostí (cca 300 faktur po době splatnosti, postupně vyřizuje),
informace rektora k dopisům senátorů Parlamentu ČR (Michálek, Láska) – společně
s rektorem se sešli a vyříkali si, senátor Michálek spokojen (v létě došlo omylem
k odeslání nepodepsaného dopisu od nich na špatnou adresu, proto průtahy –
neodpovězení rektora a 2. dopis), situaci řešili na podnět Kabourkové, která se na ně
obrátila,
přijímací řízení do Ph.D. studia na Kloknerův ústav – nešlo přes komise a materiály
nebyly včas – odloženo na příště,
obecné informace rektora
o pochlubení se úspěšnou misí studentů ČVUT v Aachen – převzetí medaile Karla
IV.,



o pochvalný dopis od předsedy vlády ČR Sobotky – pochvala ČVUT za přijetí
kancléřky Merkelové, program, navázány významné kontakty,
o budova na Jugoslávských Partyzánů finišuje,
o jednání s VŠCHT se vrátila na bod „0“, jednání bude dále usměrňovat osobně
ministryně MŠMT,
o připravuje se smlouva se Studentskou unií, měla by být do 12/16,
další různé
o dopis prof. Hlaváče – zůstává nadále senátorem? – NE – od 1. 10. 2016 mu končí
smlouva s FEL,
o návrh člena a náhradníka do komise pro VŘ na kvestora – Haasz, Šika,
o doc. Chum – školka Lvíčata, dvojí placení vychovatele, stěžuje si na ČVUT a
dožaduje se komise na prošetření,
o náměty k diskusi prof. Hlaváče – počet senátorů zmenšit (na 31, tj. 2 + 1),
v rozpočtu 2017 nechat nějaké peníze rektorovi, v souvislosti s novým GMI
písmo Technika nechat volně šiřitelné.

8) Informace SKAS FD
Hajzler informoval, že SKAS se sešel, žádné interpelace na dnešní zasedání nevyplynuly.
9) Různé
Jacura informoval o tom, že běží poslední týden ankety, která má vysokou účast hodnocení a
poprosil studentskou komoru, aby poslala studentům ještě jednu výzvu, anketa bude uzavřena
v pondělí 17. 10. 2016. Jacura řekl, že upozornil pana děkana, že je nutné, aby vedení fakulty
věnovalo výsledkům ankety pozornost. Do dne konání kolegia a grémia děkana bude anketa
zveřejněna, vedoucí ústavů by měli do týdne reagovat. AS ČVUT FD by měl být o reakcích
ústavů informován na příštím zasedání AS ČVUT FD.
Kobosil požádal, aby AS ČVUT FD byl prostřednictvím předsedy AS ČVUT FD informován
o řešení problematiky projektové kanceláře.
V závěru jednání Jacura seznámil senátory s harmonogramem podzimních zasedání
- Mimořádné zasedání – ve 43. týdnu, téma jednání „krizový plán fakulty“,
- 26. zasedání v termínu 9. 11. 2016,
- 27. a zároveň poslední zasedání v tomto funkčním období v termínu pátek 16. 12. 2016
od 14 hod, po zasedání se bude konat neformální posezení.
Poté Jacura ve 20:43 hod ukončil zasedání. Příští, mimořádné zasedání se uskuteční ve 43.
týdnu, termín i místo jednání budou zavčas oznámeny.
Zapsala: Kočárková
Příloha – Zápis ze zasedání Hospodářské komise s tajemníkem ČVUT FD

V Praze dne 07.10.2016

Zápis ze zasedání Hospodářské komise s tajemníkem ČVUT FD

Dne 07.10.2016 proběhlo zasedání Hospodářské komise s tajemníkem ČVUT FD. Zasedání se zúčastnili
tito členové HK:
Ing. Jana Kaliková, Ph.D. – předseda HK
Ing. Helena Chalupníčková
Ing. Ota Hajzler
a
doc. Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D. – tajemník fakulty

Hosté:
Doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.
Ing. Ondřej Hába

Na programu bylo jednání ohledně usnesení, které přijal AS ČVUT FD na svém 22. řádném zasedání
konaném dne 18.5.2016. Jedná se o usnesení 22 – 04, které říká:
AS ČVUT FD schvaluje návrh rozpisu rozpočtu pro rok 2016 a současně požaduje garanci vedení fakulty,
že budou splněny následující požadavky:
-vedení fakulty bude garantovat dohled nad hospodařením jednotlivých ústavů, zejména povinnost
předkládání rozpočtů na následující rok již v září aktuálního roku včetně podniknutí takových kroků,
aby ústav neskončil v následujícím roce ve ztrátě,
-vedení fakulty předloží AS ČVUT FD nejpozději do konce září 2016 variantní krizový plán zohledňující
různé počty studentů na příštích -5 let.

Některé ústavy konzultovaly svoji situaci s panem tajemníkem a činily úsporná opatření, některé ústavy
naopak situaci s panem tajemníkem neřešily:
16111 – ústav dle predikce skončí v zelených číslech
16112 – v současné době vykazuje ztrátu, ústav situaci řeší
16114 – ústav předložil úsporná opatření, ústav by měl skončit kolem nuly
16115 – ústav dle predikce skončí v zelených číslech
16116 –ústav nepředložil žádná opatření, nyní vykazuje velkou ztrátu
16117 – ústav vykazuje velkou ztrátu, vedení ústavu situaci řešilo, nicméně žádná opatření nepředložili
16118 – ústav předložil úsporná opatření

16120 – ústav vykazuje velkou ztrátu, žádná opatření nepředložil
16121 – ústav je v zelených číslech
16122 – aktivně řešeno, ztrátu dokryjí z jiných zdrojů
16123 – ústav je nyní ve ztrátě, pan tajemník počítá s dokrytím z jiných zdrojů
Pozn.: Informace o ztrátách některých ústavů jsou vztaženy k 31.8.2016, v době jednání nebyl ještě
uzavřen měsíc září.
Z uvedeného přehledu vyplývá, že ústavy 16116, 16117,16120 jsou nejvíce rizikové pro tento rok,
jsou ve velké ztrátě a zároveň nepředložili žádná opatření, jak se s touto situací plánují vyrovnat.
Co se týče druhé části usnesení 22-04, HK nedostala žádný strategický plán k projednání.

V další diskusi pan tajemník zmínil, že FD v současnosti neví, kolik studentů bude mít příští rok
financovaných, a taktéž neví, kolik peněz dostaneme za vědu.
Dále zmínil problém s financováním odborných ústavů. Protože mezi prvním a druhým ročníkem je
vysoká úmrtnost studentů (cca 60%), ústavy zajišťující výuku v zejména v prvním, ale i druhém
semestru mají velkou výhodu (větší počet studentů – víc peněz) oproti jiným. A protože v prvních
semestrech převládá teoretická příprava studentů (matematika, jazyky) nad odbornými předměty, je
možné, že některé odborné ústavy, které mají předměty až ve vyšších ročnících, se mohou dostat do
finanční tísně. Otázka – jak řešit – upravit metodiku přerozdělování finančních prostředků na ústavy
??
Vzhledem k neuspokojivé situaci při řešení vyrovnaného rozpočtu na jednotlivých ústavech, HK
navrhuje AS přijmout usnesení, ve kterém požádá vedení fakulty, aby zadalo ústavům spočítat a
předložit pedagogické výkony na letní semestr 2017 do 20.11.2016.

Zapsala:
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
předsedkyně hospodářské komise

