Zápis ze 17. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného
dne 17. 4. 2013
(volební období 2011 – 2013)

Přítomní:
Za zaměstnaneckou část:
Ing. Martin Brumovský, Ing. Alexandra Dvořáčková, Ing. Martin Jacura, Ph.D., Ing.
Jana Kaliková, Ph.D., doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D., Ing. Bc. Dagmar Kočárková,
Ph.D. Ing. Milan Kubín, Ing. Denisa Mocková, Ph.D., Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.
Za studentskou část:
Bc. Ota Hajzler, Bc. Ondřej Landovský, Ing. Václav Novotný, Bc. Tomáš Sysala, Bc.
Petr Šatra, Ing. Jana Vydrová
Omluvení:
Ing. Bc. Jana Košťálová, Ing. Helena Chalupníčková, Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D. –
první hodinu, Ing. Jan Zelenka
Hosté:
Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc., Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D.

Program zasedání:

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Schválení návrhu změny Volebního a jednacího řádu Akademického senátu
ČVUT FD – Dr. Mocková, Dr. Kočárková
3) Schválení návrhu změny Statutu a organizačního řádu – příkaz rektora č.
8/2012 - Dr. Mocková, Dr. Kočárková
4) Budovy využívané FD - současný stav a výhled – doc. Jirovský
5) Vyhlášení mimořádného termínu příjímacího řízení pro akademický rok 2013 2014 – Ing. Dvořáčková
6) Hospodaření fakulty za rok 2012 – Dr. Schmidt
7) Propagace a akceptace ankety k výuce na ČVUT FD – Bc. Šatra
8) Informace ze zasedání RVŠ – Ing. Kubín
9) Informace z jednání AS ČVUT – Dr. Kočárková, Ing. Brumovský, Bc.
Hajzler
10) Různé

Průběh zasedání:
Předsedkyně legislativní komise AS ČVUT FD Dr. D. Kočárková zahájila v pořadí
17. řádné zasedání akademického senátu, zastoupila předsedkyni AS po dobu její
nepřítomnosti prvních 30 minut. Dr. Kočárková přivítala přítomné členy AS a omluvila
senátory, kteří ohlásili pozdní příchod. Před zahájením projednávání jednotlivých
bodů programu byla stanovena volební komise. Volební komise se skládala z členů
komise legislativní a to z členů Dr. Kočárková, Dr. Jacura, Dr. Vyčichl. Senát se
složením komise souhlasí.
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis byl schválen bez připomínek.
Hlasování: 13 – 0 – 2
2) Schválení návrhu změny Volebního a jednacího řádu Akademického
senátu ČVUT FD
Senátoři byli seznámeni s úpravami provedenými ve Volebním a jednacím řádu
Akademického senátu ČVUT FD. Jelikož projednávání tohoto dokumentu probíhalo
již na několika předchozích zasedáních, nedošlo k větší diskuzi a rovnou se
hlasovalo.
Hlasování: 14 – 1 - 0
3) Schválení návrhu změny Statutu a organizačního řádu – příkaz rektora č.
8/2012
Senátoři byli seznámeni s navrhovanou změnou, která vyplývala z příkazu rektora č.
8/2012. Senát neměl k tomuto bodu připomínky.
Hlasování: 15 – 0 - 0
4) Budovy využívané FD - současný stav a výhled
V rámci projednávání tohoto bodu, byl na zasedání AS ČVUT FD pozván doc. Ing.
V. Jirovský, CSc. Doc. Jirovský na úvod tohoto bodu představil projekty, které tvořil
na základě Generelu FD (dále jen GFD). GFD počítá pouze se dvěma budovami, a to
s budovou v ulici Horská a budovou v ulici Konviktská. Budova v ulici Na Florenci by
se z logistických a finančních důvodů opustila. V představených projektech doc.
Jirovský připravil návrhy dislokace ústavů z Florence do Horské. Podle slov doc.
Jirovského jsou tyto návrhy vytvořeny pro případ, že FD získá investiční peníze.
Doc. Jirovský se dále věnoval problémům s rekonstrukcí střechy. Uvedl, že MŠMT
v současné době rozhoduje o 10,7 mil. Kč, které by měly být určeny na opravu
střechy budovy v Horské.

V poslední části před diskuzí uvedl, že na MŠMT jsou investiční prostředky, které by
mohly být získány na revitalizace celého komplexu v Horské a na vytvoření velké
posluchárny. O těchto financích budou probíhat další jednání.
Po úvodu doc. Jirovského následovala diskuze.
Dr. Jacura uvedl, že jeden z představovaných projektů, které předložil doc. Jirovský,
počítá s přesunutím dopravního sálu. Na základě tohoto projektu položil dr. Jacura
otázku, zda je vůbec možné dopravní sál přestěhovat. Doc. Jirovský uvedl, že je to
pouze jedna z myšlenek.
Dalším bodem Dr. Jacury byl počet budov a počet velkých učeben. Dr. Jacura položil
otázku, zda bude stačit jedna velká učebna v Horské. Doc. Jirovský uvedl, že nemá
k dispozici podklady o využitelnosti učeben na FD a uvedl, že nová učebna by měla
mít kapacitu 160 lidí. V rámci redukce budov dostal doc. Jirovský od dr. Jacury
otázku ohledně časového horizontu uvolnění Florence. Doc. Jirovský na tuto otázku
neměl odpověď.
Dr. Jacura pokračoval v diskuzi a zaměřil se na střechu budovy v Horské. Dr. Jacura
položil otázku, proč se dělá střecha poslední? Doc. Jirovský uvedl, že toto není
v jeho kompetencích. Uvedl, že střecha byla opravená, ale výsledek dopadl špatně.
Dr. Vyčichl uvedl, že veškeré nedodělky a reklamace by měla vyřešit firma, která
prováděla revitalizaci budovy. Bohužel firma Konstruktiva Branko zanikla. Veškeré
reklamace by měl převzít právní nástupce této firmy. Podle slov doc. Jirovského by
měly opravy začít o letních prázdninách.
Dr. Jacura se dále zaměřil na antény, které jsou instalovány na střeše budovy. Doc.
Jirovký uvedl, že jednání s operátory o rekonstrukci střechy budou složitá a že záleží
na smlouvě, kterou uzavřelo ČVUT a operátoři.
Posledním příspěvkem dr. Jacury byla otázka ohledně parkoviště před budovou
v Horské. Doc. Jirovský uvedl, že existuje dohoda mezi Městkou Policií Praha a FD,
že budou tolerovat parkování na pozemcích FD, ačkoliv to značení nedovoluje.
V současné době se čeká na vyjádření dopravního odboru města Prahy o odstranění
značení a parkovacích automatů.
Další příspěvky do diskuze byly od Doc. Kocourka. Doc. Kocourek uvedl, že v srpnu
2012 bylo oznámeno, že do kanceláří prší. Na tento stav se nereagovalo. Doc.
Jirovský uvedl, že žádal, aby se střecha opravila z provozních prostředků FD.
Zároveň požádal OVIČ ČVUT, aby došlo k rekonstrukci. Bohužel k opravě střechy
nedošlo. Doc. Kocourek uvedl, že reklamace spadá pod OVIČ a tudíž by to měl řešit
a dále uvedl, že „pracovník má nárok na suchou kancelář“. Doc. Jirovský nabídl doc.
Kocourkovi náhradní prostory do doby, než se tato situace vyřeší. Závěrem doc.
Kocourek poděkoval za to, že doc. Jirovský sehnal peníze na revitalizaci, ale
upozornil na nutnost vyřešit uváděné nedostatky.

Ing. Kubín uvedl, že v systému GTF nejsou výkresy budovy v Horské. Doc. Jirovský
slíbil, že tyto výkresy dodá. Dále se ing. Kubín zeptal na budoucnost UTEF v Horské.
Doc. Jirovský uvedl, že OVIČ zamýšlí přesunutí UTEF na Florenc místo FD.
Bc. Sysala položil doc. Jirovskému otázku ohledně výtahu v Horské. Podle doc.
Jirovského není výtah v nejbližší investici plánovaný.
Bc. Sysala se dále zaměřil na obory BD a BI. Uvedl, že studenti mají v posledním
semestru mnoho zkoušek a je to pro studenty velmi náročné. Ostatní obory mají
v posledním semestru pouze jazyky. Doc. Jirovský uvedl, že dojde k úpravě 4.
semestru přesunem výuky do nižších semestrů. Zároveň doc. Jirovský uvedl, že
plánuje navrhnout vlastní bakalářský obor.
Dr. Vyčichl se zeptal doc. Jirovského na prostory pro laboratoře ústavu K618 pokud
dojde k přesunu ústavu do komplexu v Horské. Doc. Jirovský plánuje vyčlenit prostor
pro laboratoře v přízemí. Dr. Vyčichl se zeptal, kdo vybral firmu na provedení
revitalizace v Horské. Doc. Jirovský vysvětlil, že vybraná firma byla nejlevnější a že
výběrová kritéria nemůžeme ovlivnit. Doc. Jirovský nabídl Dr. Vyčichlovi, aby se
příštích jednání účastnil. Dr. Vyčichl souhlasil.
Dr. Vyčichl se dále zajímal o rozdělení financí od Penty. Penta dala sponzorský dar
FD ve výši 1,5 mil Kč. 500 000 Kč bylo předáno FJFI za předání investičních
prostředků, 600 tisíc bylo použito na vícenáklady, 400 tisíc zůstává na účtu.
Ing. Novotný upozornil na okna v Horské. Okna se s ohledem na památkáře nedají
vyměnit, ale měla by se utěsnit. Toto utěsnění by nemělo být hrazeno z finančních
prostředků na provoz.
Dr. Schmidt uvedl, že peníze na provoz jsou určeny na havárie a minimalizaci škod.
Proto byla střecha
zazáplatována z provozních peněz, ale tyto peníze nemohou být použity na opravu
střechy. Dále uvedl, že střechou se mělo při rekonstrukci začít. Doc. Jirovský namítl,
že to měl někdo říct. Na tuto poznámku reagovala předsedkyně senátu Dr. Mocková,
která na rekonstrukci střechy upozorňovala, ale doc. Jirovský v té době argumentoval
odborným stanoviskem, že rekonstrukce střechy není nutná. Pokud by se i tak
střecha udělala, mohlo by dojít k problémům při investici. Dr. Kaliková se zeptala,
jestli firma, která vydala posudek, nenese odpovědnost. Doc. Jirovský uvedl, že
pokud firma prokáže, že vzhledem k dostupným informacím rozhodla správně, tak
odpovědnost nenese.
Dr. Kumpošt se zmínil o velkých učebnách. Audit ČVUT, který se zaměřil na
vytíženost učeben, byl proveden v půlce semestru. Výsledkem tohoto auditu bylo, že
učebny nejsou dostatečně vytížené a tudíž není potřeba stavět nové učebny. S tímto
výsledkem senát nesouhlasí a dr. Kumpošt slíbil, že dodá materiál vypovídající
o vytíženosti učeben na FD.

5) Vyhlášení mimořádného termínu příjímacího řízení pro akademický rok
2013 - 2014
Ing. Dvořáčková seznámila senátory s plánem vyhlásit mimořádný termín přijímacího
řízení pro akademický rok 2013 - 2014 do Děčína. V době zasedání AS bylo
přihlášeno 53 prezenčních studentů a 11 kombinovaných. Mimořádný termín by měl
výrazně zvýšit počet studentů v Děčíně.
Hlasování 15 – 0 - 0
6) Hospodaření fakulty za rok 2012
Tajemník FD dr. Schmidt představil senátu hospodaření fakulty za rok 2012. Zároveň
bylo senátu představeno hospodaření jednotlivých ústavů.
Dr. Vyčichl se zeptal, zda bude mít sloučení ústavů k613 a k617 vliv na snížení
ztrátovosti ústavů. Dr. Mocková uvedla, že ano.
Další diskuze se týkala výběru operátorů. Vzhledem k tomu, že máme rámcové
smlouvy, musíme počkat, až vyprší jejich platnost.
Akademický senát ČVUT FD vzal zprávu o hospodaření fakulty za rok 2012 na
vědomí.
7) Propagace a akceptace ankety k výuce na ČVUT FD
Bc. Šatra seznámil senátory s průběhem ankety k výuce. V době zasedání anketu
vyplnilo 11% studentů. Bc. Šatra uvedl, že došlo k propagaci ankety a že by stálo za
zvážení podmíněné vyplnění ankety.
Vzhledem k časové náročnosti zasedání byl tento bod přesunut na příští zasedání
AS ČVUT FD a Bc. Šatrovi bylo přislíbeno, že tento bod bude projednán prioritně.
8) Informace ze zasedání RVŠ
Ing. Kubín přednesl senátu informace z RVŠ a odkazoval se na materiály, které
posílal členům AS e-mailem. Hlavním tématem zasedání RVŠ byl nový zákon o VŠ.
Ing. Kubín uvedl, že jedním z bodů v novém zákoně by mělo být hodnocení škol
podle kvality. Bohužel metodika hodnocení není v současnosti zpracovaná.
Ing. Kubín znovu pošle senátorům materiály, ale uvedl, že v současné době už nelze
posílat připomínky, a že výsledek nového zákona je již v rukou MŠMT.
9) Informace z jednání AS ČVUT
Dr. Kočárková informovala AS ČVUT FD o jednáních AS ČVUT. Dr. Kočárková
uvedla, že 24. zasedání AS ČVUT se věnovalo schvalování statutů a VJŘ některých
součástí ČVUT, mimonormativnímu financování ČVUT, zkrácení funkčního období

AS ČVUT (senát neschválil), a v neposlední řadě správě účelových zařízení SÚZ.
Bc. Sysala doplnil informace o SÚZ a uvedl, že došlo ke zdražení kolejného za
využívání ubytování během prázdnin.
10) Různé
Předsedkyní AS FD Dr. D. Mockovou byl senátorům navržen termín výjezdního
zasedaní v Děčíně a to od 14.6. - do 16.6.2013 nebo od 21.6. – do 23.6.2013. Do
příštího zasedaní AS FD ČVUT nahlásí senátoři, který termín jim vyhovuje a na
základě toho bude definitivně upřesněn.
V rámci různého se senátoři snažili najít vhodný termín příštího zasedání. Toto
datum bude upřesněno e-mailem.

Ing. Denisa Mocková, Ph.D.
Předsedkyně AS ČVUT FD
Zapsal: Bc. Ota Hajzler

