Zápis ze 7. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného
dne 16.11 2011
(volební období 2011 – 2013)
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. M. Brumovský, Ing. A. Dvořáčková, Ing. M. Jacura, Ph.D., Ing. J. Kaliková,
Ph.D., Ing. J. Kocourek, Ph.D., Ing. Bc. D. Kočárková, Ph.D., Ing. Bc. P. Kumpošt,
Ph.D., Ing. D. Mocková, Ph.D., Ing. J. Vyčichl, Ph.D., Ing. H. Chalupníčková,
Ing. M. Kubín, Ing. J. Zelenka
za studentskou část:
Ing. Bc. J. Košťálová, Bc. O. Hajzler, Ing. J. Vydrová, T. Sysala, B. Nesnídalová,
Omluveni:
P. Pincová, P. Šatra
Dr. J. Kaliková, Ing. M. Brumovský (omluveni po dobu prvních 30 minut zasedání,
nehlasovali o kontrole zápisu z minulého zasedání).
Hosté:
Prof. Dr. Ing. M. Svítek – děkan fakulty
Ing. D. Schmidt, Ph.D – tajemník fakulty
Prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc. – proděkan pro pracoviště Děčín – zástupce děkana
Doc. Ing. J. Čarský, Ph.D. – proděkan pro pedagogickou činnost
Doc. Ing. V. Jirovský – proděkan pro rozvoj a výstavbu

PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Stanovisko vedení FD k materiálu „Problematika vývoje FD ve střednědobém
časovém horizontu“ - Prof. Svítek, Prof. Zelinka, Doc. Čarský,
Doc. Jirovský, Dr. Schmidt
3) Problematika rekonstrukcí budov – Doc. Jirovský, Dr. Schmidt
4) Seznámení AS s výsledky pedagogické komise k vyhlášení přijímacího řízení
v akademickém roce 2012 – 2013 – Dr. Jacura
5) Personální změny v rámci funkcí AS ČVUT FD – Dr. Mocková
6) Informace z jednání AS ČVUT – Ing. Brumovský, Dr. Kočárková
7) Různé
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ:
Předsedkyně AS ČVUT FD Dr. D. Mocková zahájila v pořadí 7. řádné zasedání
akademického senátu Fakulty dopravní, přivítala přítomné senátory a hosty, děkana
fakulty, tajemníka a proděkany. Seznámila senátory s programem a navrhla, aby

legislativní komise AS FD byla pro 7. zasedání i komisí volební. AS FD s tímto
návrhem souhlasil.
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis ze 6. zasedání AS ČVUT FD ze dne 19.9 2011 byl schválen.
Hlasování: 13 – 0 - 2

2) Stanovisko vedení FD k materiálu
ve střednědobém časovém horizontu

„Problematika

vývoje

FD

Tento materiál, který byl AS FD předložen obsahoval 11 bodů, na které bylo
zodpovězeno:
1. Problematika pracoviště Děčín – prof. M. Svítek, prof. T. Zelinka,
Dr. D. Schmidt
Pracoviště Děčín v organizační struktuře je historický, a nadále zůstane jako
z odborných ústavů (kateder). Rozpočtován bude stejně jako ostatní ústavy
(katedry). Akreditovanou výuku a zařazení odborných asistentů by mělo dojít
k převedení těchto zaměstnanců do akreditačně odpovědných ústavů. Tato
změna a její potřeba souvisí s platností akreditace a nutnosti sjednocení
pedagogických informací IS KOS. Databáze IS KOS se historicky dívá na
Děčín jako na „samostatnou“ fakultu (technicky). V rámci prezentace byla
předložena finanční analýza nákladů a příjmů pracoviště Děčín. V příštích
letech by měla FD převzít mimopražský projekt od ČVUT v Praze FEL a
realizovat na Děčínském pracovišti (grant). Doc. J. Čarský podrobně
informoval o vývoji stavu studentů v lokalitě Děčín, který není uspokojivý.
2. Ekonomická analýza nákladů na 1 m2 – Dr. D. Schmidt, doc. V. Jirovský
Provádí se pasportizace místností FD. Byla naznačena problematika nákladů
na m2 budov. Součástí této prezentace byla i zjednodušena metodika výpočtu
nákladů. Střednědobý stav budov je využití všech tří budov – Konvikt, Florenc,
Horská. V dlouhodobém výhledu při rekonstrukci celého objektu Horská, by
následně mělo dojít k opuštění budovy na Florenci. Byla započata příprava
podkladů pro dislokaci v rámci FD.
3. Vytvoření jasně definované pracovní náplně THP pracovníků –
prof. M. Svítek, Dr. D. Schmidt
Za definici pracovní náplně je odpovědný vedoucí příslušného nákladového
střediska. Vzájemná zastupitelnost je v zájmu vedení FD, ale její řešení není
jednoduché. V současné době vedení ČVUT připouští, že v rámci univerzity je
k dnešnímu dni cca 50 zaměstnaneckých pozic nezastupitelných. Pro splnění
zastupitelnosti musíme dodržet:
• zákon
• pravidla VŠ (státní organizace)
• pravidla univerzity

Pro vybudování zastupitelnosti by bylo dobré provést procesní analýzu na FD.
Vedení FD přislíbilo řešení zastupitelnosti THP pracovníků, jak řešit
jednoduché procesy a postupy v rámci děkanátu a vytvoření pracovního řádu.

4. Vyhláška o jednotlivých příplatcích a benefitech – prof. M. Svítek, Dr. D.
Schmidt
Příplatky v rámci FD a celé univerzity jsou jednotné dle vnitřního mzdového
předpisu ČVUT – pasáž příplatky za vedení v čl. 5 „Vnitřní mzdový předpis“
navazuje na platné zákony ČR. Děkan FD informoval, že kolegium fakulty
bude dále řešit specifikaci, co to je benefit a navrhne systémové řešení pro
používání telefonů hrazených z hlavní činnosti. O platech zaměstnanců všech
ústavů rozhodují příslušní vedoucí jako zákonní odpovědní příkazci
nákladových středisek. Metodické přidělení mzdových prostředků na ústavy
pro rok 2012 určuje základní přidělení příplatků pro oba manažery na každý
ústav ve výši ekvivalentu 0,3 úvazku THP v nejvyšším zařazení na každého
manažera.
5. Optimalizace počtu oborů – prof. M. Svítek, doc. J. Čarský
Prof. M. Svítek, doc. J. Čarský: neotvírat další nové obory, vyjma nově
akreditovaného nástupce oboru ME v navazujícím magisterském programu,
snahou je maximální využití a posílení projektově orientované výuky.
Maximálně využít obory vyučované v angličtině pro další zahraniční studenty
(Erasmus), případně pro další joint-degrees formy spolupráce se zahraničními
univerzitami.
6. Financování ústavů – prof. M. Svítek, Dr. D. Schmidt
Bylo prezentováno schéma (postup) sestavení rozpočtu mezd na ústavy pro
rok 2012. Tento postup prošel kolegiem a grémiem děkana a prezentace je
součástí příloh zápisu. Na základě tohoto schématu by měla být sestavena
platná metodika, která poslouží jako základ pro specifikaci požadavků
automatizace tohoto procesu. Schválení kompetenční směrnice vedoucích
zaměstnanců FD určuje i odpovědnost vedoucích ústavů za přidělené
finance. Byla diskutována hranice odpovědnosti za hospodaření s přidělenými
prostředky.
7. Propagace FD před veřejností – prof. M. Svítek, prof. T. Zelinka
Prof. T. Zelinka informoval o nutnosti profesionalizace marketingu v rámci
fakulty dopravní. Tento přístup bude spočívat ve jmenování pověřeného
odborníka v oblasti, který bude koordinovat činnosti jednotlivých pracovníků
ústavu a části děkanátu.
8. Zajištění výuky ústavy – prof. M. Svítek, doc. J. Čarský, Dr. D. Schmidt
Byla prezentována analýza personálního obsazení na ústavech (věková
struktura, akademické hodnosti a akademické hodnosti vzhledem k věkové
struktuře) a analýza přepočteného vědeckého výkonu na jednotlivých
ústavech. Vedení konstatovalo, že výsledky obou analýz jsou alarmující.
Vedení FD konstatovalo, že je nutností, aby akademičtí pracovníci mladší
věkové skupiny podávali návrhy na zahájení habilitačního řízení a následné
úspěšné obhájení habilitačních řízení pro budoucí obhájení akreditačních

řízení. Kvalita výuky dle „Kompetenční směrnice“ je plně v kompetenci
vedoucího ústavu.
9. Směrnice o stížnostech - doc. J. Čarský
Byla zapracována do „Směrnice děkana č. 1/2011“, která je součástí „Bílé
knihy 2011 - 2012“ a je dostupná na webových stránkách fakulty. V rámci
jednání AS FD byla tato část směrnice prezentována doc. J. Čarským.
10. Automatická informovanost celé zaměstnanecké části a akademické
obce – prof. M. Svítek, Dr. D. Schmidt
Je nutné informovat o důležitých změnách celou akademickou obec, ale
zároveň je třeba při sdělování informací dodržovat organizační strukturu
fakulty (princip pořadí sdělování informací):
1) kolegium děkana
2) grémium děkana
3) akademická obec
Vedení FD dále zváží konkrétní technické zajištění předání informace celé
zaměstnanecké části nebo příslušným zaměstnancům.
11. Pravomoci každého nového děkana – prof. M. Svítek
V pravomoci děkana je řešit pozice vedoucích ústavů na základě osobního
rozboru situace.

3) Problematika rekonstrukcí budov
Proděkan pro rozvoj a výstavbu doc. V. Jirovský informoval AS FD o stavu
rekonstrukce budovy „A“ v Horské ulici. K tomuto bodu bude na příštím
zasedání AS FD dne 30. 11. 2011 probíhat diskuze a AS FD bude informován
o stavu rekonstrukcí ostatních budov.

4) Seznámení AS s výsledky pedagogické komise k vyhlášení přijímacího
řízení v akademickém roce 2012 – 2013
Doc. J. Čarský a Dr. M. Jacura velmi podrobně seznámili AS FD s vyhlášením
přijímacího řízení v akademickém roce 2012-2013. Po diskuzi byly schváleny
tři věci (z čehož jedno bylo variantní), a to:
na straně 10 - změna vzorce ze zvýhodnění 20% na 40%
hlasování: 15 – 1 – 1
variantní řešení:
na str. 18 – změna váženého studijního průměru na aritmetický průměr
v intervalu 1,00 až 1,80
hlasování: 4 pro
změna váženého studijního průměru na aritmetický průměr v intervalu 1,00 až
1,90
hlasování: 13 pro

Dále bylo dohodnuto, že další připomínky senátorů k tomuto materiálu mohou
být zasílány do úterý 22. 11. 2011 e-mailem doc. J. Čarskému a Dr. M.
Jacurovi ke zpracování do příštího zasedání AS FD.
Body programu zasedání č. 5, 6, a 7 se přesouvají na příští zasedání AS FD, které
se bude konat 30. 11. 2011.

Ing. Denisa Mocková, Ph.D.
předsedkyně AS ČVUT FD

Zapsala: Olga Neničková

