Zápis z 23. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 15. 6. 2016
(volební období 2014 – 2016)
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. Bc. Jakub Hospodka, Ph.D., Ing. Helena Chalupníčková, Ing. Martin Jacura, 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. Jan Vyčichl, Ph.D.
za studentskou část:
Ing. Tomáš Duša, Ing. Ondřej Hába, Ing. Ota Hajzler, Ing. Jana Jirků, Bc. Martin Kobosil,
Bc. Oldřich Štumbauer, Ing. Krzysztof Paweł Urbaniec
Omluveni:
Ing. Alexandra Dvořáčková, Ing. Jana Kaliková, Ph.D., Ing. Lukáš Svoboda
Hosté:
Ing. Tomáš Doktor, Ing. Michal Drábek, Ph.D., Ing. Eva Endrizalová, Ph.D., Ing. Nela
Fenclová, prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D., Ing. Jakub Kraus, Ph.D., prof. Dr. Ing. Miroslav
Svítek, dr. h. c., doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA, dr. h. c., Ing. Tomáš Vítů, Ph.D.
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Informace z vedení fakulty
3) Výroční zpráva ČVUT FD za r. 2015
4) Řád doktorského studia
5) Změna statutu ČVUT FD
6) Příprava voleb do AS ČVUT FD
7) Informace z AS ČVUT
8) Informace SKAS FD
9) Různé
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Předseda AS ČVUT FD Jacura zahájil 23. řádné zasedání Akademického senátu Fakulty
dopravní a přivítal senátory a přítomné hosty. Navrhl, aby legislativní komise AS ČVUT FD
byla pro 23. zasedání i komisí volební. AS ČVUT FD s tímto návrhem souhlasil.
Usnesení 23 – 00: Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro 23. zasedání i komisí volební.
Hlasování: 14 – 0 – 0
2) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z 22. řádného zasedání AS ČVUT FD ze dne 18. 5. 2016 byl senátorům rozeslán, byly
zaslány připomínky, které byly zapracovány. Další drobné připomínky byly vzneseny na místě
a budou do zápisu zapracovány.
Usnesení 23 – 01: AS ČVUT FD schválil zápis z 22. řádného zasedání AS ČVUT FD
po zapracování připomínek.
Hlasování: 13 – 0 – 1

3) Informace z vedení fakulty
Svítek přednesl nejdůležitější informace z dění na univerzitě
- AS ČVUT na květnovém zasedání neschválil rozpočet ČVUT kvůli nejasnostem ve
způsobu financování nově stavěné budovy na Jugoslávských partyzánů, kolegium
rektora jedná o této problematice,
- připravena příloha Dlouhodobého záměru ČVUT kvůli připravovaným projektům ESF,
ERDF, ve které musí být zahrnuty všechny připravované projekty, nyní 3. verze
dokumentu, naše projekty zapracovány,
- nový VŠ zákon bude platit od 1. 9. 2016 a v souvislosti s tím začne docházet k úpravám
všech legislativních dokumentů.
Svítek dále informoval o dění na fakultě
- oblast Vědy a výzkumu
o podílíme se ve 3 centrech na přípravě projektů OP VVV,
o připravují se nové habilitační tabulky,
- oblast pedagogická
o výuka předmětu fyzika – prof. Demo provedl revizi předmětu, diskutoval na
kolegiu a diskuse a úpravy předmětu nadále pokračují,
o k novému VŠ zákonu se připravují vyhlášky, obor „doprava“ se podařilo vhodně
definovat, aby odpovídal náplni výuky na FD,
o připravuje se tým Národního akreditačního úřadu, členem JUDr. Ivan Barančík,
Ph.D., rektor Vysoké školy logistiky, o.p.s.,
- oblast marketingu
o poděkování za akci Flying4people,
o 26. – 27. 5. 2016 pořádala fakulta ve spolupráci s EPTS, UCEB, UTEP a UCSB
mezinárodní vědeckou konferenci s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM
PRAGUE 2016,
o konala se akce Industry 4,
o 1. 6. 2016 se uskutečnila v Děčíně cyklojízda s děkanem za účasti primátorky
města,
o v rámci Muzejní noci byly v Národním technickém muzeu rozdávány letáky na
připravovanou akci Český kabriolet a kupé v průběhu století, která se bude konat
17. – 19. 6. 2016 na fakultě v budově Konviktská.
Diskuse
Urbaniec – jaká je situace na ústavu K621 v otázce „uniformy“, jaké je stanovisko vedení
fakulty (Svítek – kolegium se jednoznačně vyslovilo proti, vedení fakulty se zavedením
uniformy nesouhlasí, stanovisko vedení je v zápise z kolegia děkana),
Vyčichl – nebyl schválen rozpočet ČVUT, jak se k novému způsobu přidělení peněz z MŠMT
staví univerzita (Svítek – za fakultu je proti letošnímu způsobu rozdělení prostředků, peníze
z MŠMT přiděleny nikoliv výkonově, ale fixně, Doktor – doplnění – oprava v metodice na
zasedání AS ČVUT v dubnu 2016 a rozdělení financí podle r. 2015),
Jiroušek – doporučuje, aby AS FD byl seznámen s metodikou pro rozpis příspěvku na
vzdělávací činnost a dotace na rozvoj VO, za RIV body nepřiměřené finance, jaký bude vývoj
s budovou Florenc (ústav zde má laboratoře, vázáno na výzkum).
3) Výroční zpráva ČVUT FD za r. 2015
Svítek seznámil senátory s tím, že Výroční zpráva prošla závěrečnou jazykovou korekturou
a domnívá se, že jejímu schválení by již nemělo nic bránit.

Diskuse
Urbaniec – uvedení titulu „lic“ u jeho jména máme pouze v zápisech z AS FD, ve VZ nikoliv,
doporučuje sjednotit dle usermap, tedy bez „lic“.
Usnesení 23 – 02: AS ČVUT FD schválil Výroční zprávu ČVUT FD za r. 2015.
Hlasování: 13 – 0 – 2
4) Řád doktorského studia
Kočárková představila připravený Řád doktorského studia na ČVUT FD (dále jen „ŘDS“)
a shrnula jeho podstatu. Připomenula, že již na minulé zasedání AS FD dne 18. 5. 2016 byl
v podkladových materiálech ŘDS senátorům rozeslán a doc. Kocourek požádal o zaslání
připomínek, a to o 29. 5. 2016. K tomuto datu žádné připomínky senátoři neposlali. Kočárková
dále seznámila senátory s tím, že ŘDS předběžně prohlédl předseda LK AS ČVUT Dr. Olšák,
který navrhl jen drobné úpravy. Ty byly zapracovány a verze ŘDS, která je na dnešní zasedání
připravena ke schválení, byla senátorům v řádném předkládacím termínu rozeslána.
Diskuse
Urbaniec (jménem Háby) – proč se k tomuto tématu nesešla legislativní komise AS FD
(Kočárková – ŘDS představen již minule, žádné připomínky nezaslány ani nevyslovena potřeba
senátorů svolat samostatné jednání LK),
Urbaniec – minule se dotazoval, jak budou specifikovány „vynikající výsledky“ uvedené v čl.
2 odst. 1) (Kočárková – specifikováno v čl. 3 odst. 2 „Nenárokovou složku stipendia přiznává
dle čl. 6 odst. 3 SŘ děkan nebo rektor na návrh školitele, vedoucího ústavu nebo oborové rady“),
Krčál, Kraus – poslali připomínky mailem.
Usnesení 23 – 03: AS ČVUT FD schválil Řád doktorského studia na ČVUT FD.
Hlasování: 15 – 0 – 0
5) Změna statutu ČVUT FD
Kočárková představila 1. změnu statutu ČVUT FD s tím, že tento dokument zahrnuje změnu
v čl. 37 odst. 2, kde jsou vyjmenovány vnitřní předpisy ČVUT FD a kde musí být nově zařazen
i právě schválený ŘDS. V následné diskusi byly vzneseny drobné připomínky, které budou do
znění změny zapracovány.
Usnesení 23 – 04: AS ČVUT FD schválil 1. změnu statutu ČVUT FD po zapracování
připomínek.
Hlasování: 15 – 0 – 1
6) Příprava voleb do AS ČVUT FD
Jacura informoval senátory o tom, že nejpozději v prosinci 2016 musí na ČVUT FD proběhnout
volby do AS ČVUT a AS ČVUT FD. Představil harmonogram voleb s tím, že termín konání
voleb navrhuje na 6. – 8. prosince 2016. V souvislosti s tím požádal senátory o zvolení předsedy
volební komise pro volby do AS ČVUT a AS ČVUT FD a do této funkce navrhl Vyčichla,
který v dalším volebním období svoji kandidaturu nezvažuje. Vyčichl se svojí nominací
souhlasil a požádal, zda by mohl být vyřazen z volební komise, která byla pro dnešní jednání
ustanovena. Jacura navrhl, aby volební komise pro volbu předsedy volební komise pro volby
do AS ČVUT a AS ČVUT FD pracovala ve složení Kočárková, Krčál, Hába. AS ČVUT FD
s tímto návrhem souhlasil.

Usnesení 23 – 05: Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro volbu předsedy volební komise
pro volby do AS ČVUT a AS ČVUT FD pracovat ve složení Kočárková, Krčál, Hába.
Hlasování: 16 – 0 – 0
Poté následovala tajná volba předsedy volební komise pro volby do AS ČVUT a AS ČVUT
FD, jediným navrženým kandidátem byl Vyčichl.
Usnesení 23 – 06: Předsedou volební komise pro volby do AS ČVUT a AS ČVUT FD byl
zvolen Vyčichl.
Hlasování: 14 – 0 – 2
7) Informace z AS ČVUT
Informace z 25. zasedání, které se konalo 25. 5. 2016, přednesl Doktor (Kočárková se zasedání
nezúčastnila z důvodu účasti na konferenci)
- rozpočet ČVUT nebyl schválen,
- schválen příkaz rektora ke Grafickému manuálu identity, včetně doprovodného
usnesení, a změna statutu ČVUT s tím související,
- hodnotící zpráva IP projektů,
- pokyny pro SGS,
- ŘDS FIT a změna statutu FIT,
- situace v univerzitní ZŠ Lvíčata,
- příprava rámcové smlouvy mezi SU a ČVUT se stále připravuje,
- stavba budovy CIIRC.
8) Informace SKAS FD
Hajzler se dotázal, kdy bude spuštěna anketa za LS 2015/16, která ve druhé polovině
zkouškového období ještě neběží. Jacura a Svítek přislíbili prověřit její spuštění.
9) Různé
Hába se dotázal, jaká je situace s publikační činností a plagiátorstvím v souvislosti
s prohlášením spolku „Věda žije“ směrem k fakultě. Svítek připomenul, že situace se již řešila
na vedení ČVUT, byly prověřovány publikace a ukazuje se spíše problém s nakladatelstvími.
V další diskusi (Štumbauer, Říha, Jiroušek) bylo připomenuto, že je vhodné publikovat
zejména v impaktovaných časopisech, případně v publikacích s řádným recenzním řízením.
V závěru jednání Jacura seznámil senátory s harmonogramem podzimních zasedání
- 1. – 2. 10. 2016 – stanoven termín výjezdního zasedání v Děčíně,
- 12. 10. 2016
- 9. 11. 2016
- prosinec 2016 – termín bude stanoven později.
Minule avizované „výšlapní zasedání“ dne 17. 6. 2016 se z důvodu menšího zájmu senátorů
uskuteční v centru Prahy a jeho náplň bude upřesněna.
Poté Jacura v 17:08 hod ukončil zasedání a popřál senátorům klidné léto a dovolenou. Příští
řádné zasedání se uskuteční 12. 10. 2016 od 15:30 hod v zasedací místnosti na Florenci.
Zapsala: Kočárková

