Zápis z 22. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 18. 5. 2016
(volební období 2014 – 2016)
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. Alexandra Dvořáčková, Ing. Bc. 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
za studentskou část:
Ing. Tomáš Duša, Ing. Ondřej Hába, Ing. Ota Hajzler, Bc. Martin Kobosil, Bc. Oldřich
Štumbauer, Ing. lic. Krzysztof Paweł Urbaniec
Omluveni:
Ing. Jana Jirků, Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.
Hosté:
Ing. Tomáš Doktor, Ing. Michal Drábek, Ph.D., Ing. Nela Fenclová, prof. Ing. Ondřej Jiroušek,
Ph.D., doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D., prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., Jan Kruntorád, Ing.
Bc. Petr Kumpošt, Ph.D., Stanislav Metelka, Aleš Novotný, doc. Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D.,
Michal Šupej, Ing. Miroslav Vaniš, prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.
Program:
1) Slovo rektora ČVUT
2) Kontrola zápisu z minulého zasedání
3) Informace z vedení fakulty
4) Výroční zpráva ČVUT FD za r. 2015
5) Pokyn děkana 1/2016 – „stipendia“
6) Schválení návrhu rozpočtu pro r. 2016
7) Problematika náhrad za cestovné u sl. cest Praha – Děčín
8) Informace proděkana pro VaV
9) Informace z AS ČVUT
10) Informace SKAS FD
11) Různé
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Předseda AS ČVUT FD Jacura zahájil 22. řádné zasedání Akademického senátu Fakulty
dopravní a přivítal senátory a přítomné hosty. Oznámil, že pan rektor je na cestě a jeho bod
bude zařazen operativně. Navrhl, aby legislativní komise AS ČVUT FD byla pro 22. zasedání
i komisí volební. AS ČVUT FD s tímto návrhem souhlasil.
Usnesení 22 – 00: Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro 22. zasedání i komisí volební.
Hlasování: 16 – 0 – 0
Hába požádal o vypuštění bodu 4) z programu zasedání, důvodem je podle něho pozdní zaslání
podkladů a celkový neuspokojivý stav Výroční zprávy z hlediska jazykového i formálního.
Jacura navrhl hlasovat o vyřazení bodu 4) z programu jednání. AS ČVUT FD s tímto návrhem
souhlasil.

Usnesení 22 – 01: Bod programu 4) Výroční zpráva ČVUT FD za r. 2015 bude vypuštěn
z programu 22. zasedání.
Hlasování: 10 – 4 – 2
Jacura požádal senátory o zaslání připomínek k Výroční zprávě.
2) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z 21. řádného zasedání AS ČVUT FD ze dne 13. 4. 2016 byl senátorům rozeslán, byly
zaslány připomínky, které byly zapracovány. Jedna připomínka byla vznesena na místě a bude
do zápisu zapracována.
Usnesení 22 – 02: AS ČVUT FD schválil zápis z 21. řádného zasedání AS ČVUT FD
po zapracování připomínky.
Hlasování: 16 – 0 – 0
3) Informace z vedení fakulty
Zelinka, zastupující pana děkana, přednesl nejdůležitější informace z vedení
- připravuje se rozpočet fakulty, rozpočty ústavů a následná opatření,
- byla diskuse k Výroční zprávě,
- proběhlo jmenování 2 nových docentů – doc. Z. Říha, doc. E. Suzdaleva,
- obtíže v souvislosti s podáváním projektů OP VVV, nízký H index akademických
pracovníků na FD,
- připravují se legislativní opatření pro doktorské studium,
- diskutovala se otázka pedagogiky, počtů studentů, probíhá spolupráce s odbornými
středními školami a další spolupráce se připravuje,
- uskuteční se sympozium Smart Cities,
- probíhají další aktivity (např. Flying4people, kabriolety)
- probíhají jednání s FS a děkanem Valáškem.
Diskuse
Chalupníčková – upřesňuje, že akci Flying4people připravují zejména studenti a doktorandi
ústavu K621,
Urbaniec – informuje, že fakulta bude mít novou profesorku (na FF UK byla jmenována prof.
Bečvářová z ústavu K611).
5) Pokyn děkana 1/2016 – „stipendia“
Mocková seznámila senátory s Pokynem děkana č. 1/2016 pro žadatele o stipendium za
vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2015 – 2016. Informovala, že výše
prospěchového stipendia se oproti minulému akademickému roku nemění, dochází pouze ke
změně výplatního termínu (z původních 2 bude pouze 1 termín výplaty).
Diskuse
Urbaniec – jak bude řešeno, ukončí-li student své studium dříve,
Kobosil – jaká bude výše jednorázového stipendia za celkový výsledek studia „prospěl
s vyznamenáním“? V minulosti byla tato částka snížena.
Usnesení 22 – 03: AS ČVUT FD schválil Pokyn děkana č. 1/2016 pro žadatele o stipendium
za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2015 – 2016.
Hlasování: 17 – 0 – 0

V 16:00 hod dorazil rektor Konvalinka.
1) Slovo rektora ČVUT
Konvalinka v krátké prezentaci připomenul body ze svého programového prohlášení, se kterým
nás před dvěma lety žádal o podporu. Konvalinka zhodnotil atmosféru na ČVUT, činnost
univerzity, pedagogickou činnost, vědeckou, výzkumnou a uměleckou činnost, informační
systém, mobilitu a jazykové kompetence a připomenul, že ve všech těchto činnostech je
promítnuta snaha zviditelnit ČVUT. V rámci Strategie ČVUT (listopad 2015) byl přestaven
podpůrný systém vzdělávání s vlastním softwarem, aby ČVUT bylo špičkovou vzdělávací
institucí.
Ve vztahu k FD Konvalinka zmínil, že se v horizontu 10 – 12 let počítá se stěhováním fakulty
do kampusu Dejvice. Mezitím je však třeba vytvořit pro fakultu důstojné a odpovídající
prostory v budovách Horská a Konvikt, počítá se s opuštěním budovy Florenc.
Konvalinka dále informoval, že v oblasti IT se připravuje sjednocení komponent KOS, FIS,
VVVS do 1 nadstavby. Seznámil také s tím, že rektorát se bude na podzim stěhovat do budovy
CIIRC, v rámci čehož dojde k reorganizaci a zeštíhlení rektorátu s cílem zprofesionalizovat
úředníky rektorátu a zefektivnit jejich činnost. Závěrem informoval, že v souladu se zákonem
o veřejných zakázkách bude nutno objednávky materiálu a techniky uskutečňovat přes celé
ČVUT jednotně.
Diskuse
Svoboda – jaká je situace s CIIRC, kolik stojí jednotlivé fakulty (Konvalinka – chtěl se postarat
o kofinancování pomocí prodeje nevyužívaných pozemků, což je v letošním roce kvůli vysoké
vratce DPH nevýhodné, a proto se uvažuje o půjčce,
Kocourek – jaký bude postup s ústavy ČVUT, které by chtěly akreditovat bakalářské a
magisterské studium (Konvalinka – kromě MÚVS není předpoklad akreditovat nové obory na
ústavech, budou se akreditovat pouze celouniverzitní programy rozmístěné po fakultách),
Hajzler – jak se bude řešit umístění FD nyní během 10 – 12 let, než dojde ke stěhování do
Dejvic (Konvalinka – probíhají intenzivní jednání s FS, během 1 roku by mělo dojít k přesunu
z Florence do Horské, v Horské se hledají prostory pro velkou posluchárnu, rektor přislíbil
zajistit prostředky na rekonstrukci staré velké posluchárny ve 3. patře staré budovy, hledají se
prostory pro laboratoře, prostředky z prodeje Florence by měly jít většinou, cca ½, na FD, část
se vrátí do FRIMu),
Hajzler – v Horské zůstane FS? a jak a z jakých prostředků budou opraveny kanceláře pro
zaměstnance (Konvalinka – rekonstrukce místností by měly být spíše menšího rozsahu,
prostředky se najdou),
Hába – zajímá se o menzy a koleje a jejich rekonstrukci (Konvalinka – z prostředků MŠMT
není možné, rekonstrukce lze provádět pouze z prostředků získaných ze zisku z hospodářské
činnosti, nově je letos SÚZ v zisku, začne se investovat),
Urbaniec – v čem je lepší nový systém v Metodice rozpisu financí (Konvalinka – zásadní
změna není, ale nepříznivé změny pro FD nastaly z důvodu propadu aktuálního počtu studentů,
poklesu bodů RIV o cca 10% a horšího poměru v mobilitě studentů. Konvalinka doporučuje
zvýšit tlak na publikace (zejm. JIMP) a zvýšit mobilitu studentů a jejich výjezdy do ciziny!),
Dvořáčková – v čem spočívá „sjednocení rozvrhu“ (Konvalinka – lepší využití poslucháren, tj.
sjednocení začátků hodin, aby molo docházet ke sdílení prostor),
Jiroušek – v souvislosti se stěhováním ho trápí otázka laboratoří a rozjetých projektů, jakým,
způsobem řešit (Konvalinka – rektor může pouze koordinovat případně podat pomocnou ruku,
ale zásadní otázky musí řešit děkan fakulty).
Jacura v 17:00 hod děkuje rektorovi za jeho čas a vyhlašuje 10 min pauzu.

6) Schválení návrhu rozpočtu pro r. 2016
Schmidt představil v prezentaci návrh rozpočtu. Seznámil s tím, že tento návrh byl projednán
na několika úrovních v rámci fakulty.
Kaliková oznámila, že hospodářská komise AS FD se sešla s tajemníkem Schmidtem, o návrhu
rozpočtu diskutovali a HK vyslovila názor, že fakultě chybí strategie či krizový plán, jak si
počínat v následujících letech. Zápis z jednání HK bude přiložen k zápisu z AS FD.
Diskuse
Hajzler – je nutno rozmyslet, kam má fakulta směřovat a jaký má být profil absolventa,
připomíná, že AS FD by měl požadovat po vedení fakulty krizový plán,
Urbaniec – co se stane, budou–li nám peníze chybět (Kaliková – proto HK požaduje krizový
plán),
Hajzler – domnívá se, že vedoucí ústavu by měli mít odpovědnost, akreditace by měla souviset
s ekonomikou a profilem absolventa,
Zelinka – je třeba řešit náklady a výnosy, udržet oborové spektrum,
Duša – je – li každý rok ztráta, která je dokrývána, z čeho se bude platit po vyčerpání této částky
(Schmidt – ČVUT má 1 IČO, ztrátu dokryje univerzita, ale bude se řešit jako půjčka, univerzita
bude řešit restriktivně),
Duša – mzdy tvoří 72 % rozpočtu, nově odvody rektorátu? (Schmidt – mzdy souvisejí se
strategií univerzity, byla snaha vytvořit full cost, nedořešeno, odvody se platí již 5 let, ale nyní
jinak zaznamenáno),
Mocková – podílí se FS na provozních nákladech v Horské? (Schmidt – FS si platí náklady dle
ploch nezávisle sama),
Mocková – pokud klesají počty studentů, je nutno snížit mzdy, resp. je třeba méně zaměstnanců,
je tedy třeba „říznout“ do lidí. Nemají – li vedoucí ústavů propouštět zaměstnance ani snižovat
úvazky, jakým způsobem mají snížení dosáhnout? (Zelinka, Schmidt – vedoucí ústavu musí
prokázat neschopnost zaměstnance, navrhnout rekvalifikaci, na K614 model fungoval),
Jacura – jakým způsobem v těchto případech komunikovat s právním oddělením ČVUT?
(Schmidt – individuálně po ústavech, Kaliková potvrzuje, komunikovali s právním oddělením
ČVUT),
Urbaniec – na FD je pouze 2,5 vědeckého úvazku, ostatní jsou pedagogické, jaký rozsah hodin
týdně by měl být výuky divná věta(Jacura – různé fakulty řeší limity, na FD stanovena
kolegiem děkana povinnost výuky na plný úvazek 16 hod/týden, není ale započítána otázka
časového ohodnocení vedení projektů, závěrečných prací a konzultací),
Urbaniec – pedagogickou činnost by šlo hodnotit podle ankety, někteří akademičtí pracovníci
jsou dlouhodobě špatně hodnoceni, ale nic se neděje,
Zelinka, Schmidt – je třeba zlepšit personální politiku, zastavit záporný trend, systematizovat
místa, správně lidi úkolovat.
V 18:50 hod Jacura nabádá k návratu k návrhu rozpočtu, hospodářská komise během krátké
přestávky navrhuje usnesení.
Usnesení 22 – 04: 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 3-5 let.
Hlasování: 16 – 0 – 0

7) Problematika náhrad za cestovné u služebních cest Praha - Děčín
Schmidt v prezentaci představil, jaké jsou současné náklady na cestovné (které je hrazeno
z fakultních peněz, ne z ústavů) u služebních cest do Děčína. Informoval, že 70 % cest je
uskutečňováno vlakem, proto představil rozklad možností slev, které ČD nabízejí.
Diskuse
Jacura – vyslovil několik dotazů
- lze koupit kartu vázanou na určitý projekt při dojíždění?,
- je možné používat přenosné in karty?,
- lze používat kilometrickou banku? (účtuje se 1,10 Kč/1 km, Praha – Děčín je
129 km),
- proč se povolují drahé cesty autem? (cena sl. cesty vlakem je vypočtena na 277,Kč/cestu, autem 774,- Kč),
Mocková – představuje vlastní výpočty pro cenu zpáteční jízdenky vlakem v hodnotě 344,- Kč
a uvádí, že při nákupu nepřenosných in karet na 3 roky jí vycházejí značné úspory na cestovném
vlakem,
Schmidt – ptá se senátorů, jaký je závěr a co chceme?
Jacura konstatuje, že závěr z diskuse není a Schmidt si ukládá úkol prověřit možnost použití
kilometrické banky a několika in karet 25.
8) Informace proděkana pro VaV
Kocourek informuje o nejdůležitějších událostech z odboru v roce 2015
- akreditační komisí byla schválena akreditace oborů habilitačního řízení a jmenování
profesorem,
- byla schválena akreditace doktorského studia v angličtině,
- vyšla Metodika hodnocení doktorandů a připravuje se Řád doktorského studia.
Kocourek dále informoval, že došlo k poklesu publikační činnosti v oblasti JIMP. V souvislosti
s přípravou Řádu doktorského studia, jehož draft byl senátorům rozeslán s podkladovými
materiály, prosí o zaslání připomínek, a to o 29. 5. 2016.
Diskuse
Urbaniec – dotazy k článku 2
- odst. 1 – co přináší nového oproti celouniverzitnímu Studijnímu a zkušebnímu
řádu,
- odst. 2 – prosí lépe specifikovat „všechny povinnosti“.
Kocourek prosí všechny dotazy zaslat emailem.
9) Informace z AS ČVUT
Kočárková informovala o 24. zasedání, které se konalo 27. 4. 2016
- projednání OŘ SÚZ – koncepci představila ředitelka Ing. Markéta Kabourková
- stanovení povinností a odpovědností,
- snaha o nápravu smluv (staré nevýhodné pro SÚZ),
- zastaralé smlouvy v oblasti IT – nově vlastní oddělení IT,
- chce směřovat ke kvalitním a zdravým potravinám,
- lépe nastavit vnitřní rozpočet,
- provést řádnou inventuru (naposledy před 5 – 6 lety),
- vybavení v ubytování za hranou životnosti – dělá analýzu a připravuje koncepci,
snaha o „čisté a voňavé prádlo“,
- nově nastavit procesy v oblasti gastro (nákupy, vzdělání personálu, jak lépe
vařit, použití čerstvých surovin),

speciální pozornost věnovat VIP budovám (Novoměstský hotel, Masarykova
kolej, Betlémská kaple),
- projednáno na komisi SÚZ,
- AS souhlasí s OŘ, hlasování 39 – 0 – 1,
- AS podporuje představenou koncepci SÚZ, hlasování 38 – 0 – 2,
úprava metodiky pro rozpis příspěvku na vzdělávací činnost a dotace na rozvoj VO
- rektor s děkany na kolegiu rektora metodiku připravovali,
- na HK diskuse o výkladu článků 3.1 a 3.5 v metodice,
- nejednoznačné závěry (děkani chtějí rozdělovat jako v minulosti (hlasovali 6:2),
HK chce výkonově podle dat z r. 2015)
- rektor nabízí několik variant k hlasování, ale žádá AS o vyjádření,
-

-

Usnesení: 24-05: AS ČVUT schvaluje změnu metodiky v článku 3.1.: … Tato
částka je na součásti dělena v takovém poměru, jaký odpovídá výkonům dané
součásti zajišťující výuku a (nebo) výzkum, kterými přispěla k získání
prostředků pro ČVUT podle údajů za r. 2015. (pozn. – tedy ne podle toho, jak
peníze přišly z MŠMT)
Počet osob s hlasovacím právem: 40
Hlasování: 29-5-6
Usnesení bylo přijato.

-

Usnesení: 24-05a: AS ČVUT schvaluje změnu metodiky v článku 3.5.: …
stanovenými podle metodiky RVVI (bodové výsledky RIV) a podkladů MŠMT
s tím, že body udělené RVVI za II. pilíř hodnocení nebudou v r. 2016
započítávány. V případě …
Počet osob s hlasovacím právem: 40
Hlasování: 8-22-10
Usnesení nebylo přijato.
o předseda AS Haasz žádá vedení o přípravu nové metodiky,
projednání rozpisu příspěvku na vzdělávací činnost a dotace na rozvoj VO
- kvestor Pelikán představil rozpis, změna výpočtu mimonormativu (na základě
předchozího hlasování AS), třeba přepočítat a schválit na mimořádném zasedání,
- kvestor přednesl vstřícný návrh, že rozpis příspěvků a dotací přidělených ČVUT
a oddělení prostředků na mimonormativní financování pro rok 2016 po
přepočtení položek ovlivněných schválenou výší mimonormativu předloží
akademickému senátu zhruba do hodiny. (Změny oproti rozpisu předloženého
před zasedáním AS se týkají pouze některých položek, a to v nevýznamné výši).
Zhruba po hodině (mezitím probíhalo další jednání AS) kvestor představil
upravený návrh rozpisu a mimonormativu pro rok 2016. Výpočet odpovídá
metodice, kterou senát schválil, a mimonormativu ve výši 250 mil. Kč. Současně
byl na žádost M. Hrončoka příslušný materiál uložen na INFOREK
k podkladovým materiálům pro 24. zasedání AS.
Usnesení: 24-06a: AS ČVUT schvaluje předložený rozpis příspěvků a dotací
přidělených ČVUT a oddělení prostředků na mimonormativní financování pro
rok 2016.
Počet osob s hlasovacím právem: 36
Hlasování: 32 – 0 – 4
Usnesení bylo přijato.

-

-

projednání změny stávajícího Statutu pro udělování medaile ČVUT a Felberovy
medaile, projednáno na LK, AS souhlasí,
schválena Zpráva o činnosti AS ČVUT v r. 2015,
informace rektora
- výstavba budovy CIIRC dle harmonogramu, má být hotová do 7/2016, v září by
se měl přestěhovat rektorát a VIC,
- jednání s VŠCHT, mohlo by prodat prostory KÚ,
- projekty OP VVV – v 1. výzvě ČVUT podalo 14 projektů za 2,5 mld Kč,
- do 11. 6. příprava excelentního výzkumu (11 projektů),
- připravuje se projekt na podporu transferu technologií,
- projekty ESF, ERDF,
- na MŠMT získán příslib na finance na rekonstrukce 3 velkých poslucháren (2 x
FSv, 1 x FD Horská),
vyhlášení soutěže Fondu celoškolských aktivit – prorektor doc. Chyský, do 6 ti členné
komise delegováni 2 zástupci AS (doc. Janoušek, Ing. Šefl),
navržení zástupce AS do školské rady základní univerzitní školy (Ing. Andres).

10) Informace SKAS FD
SKAS nic k tomuto bodu nemá.
11) Různé
Jacura přednesl v bodě různé několik námětů
- jaký je stav ankety za ZS 2015/16? (Mocková – anketa visí, velmi nízká účast studentů.
Urbaniec – reakce ústavů nemají smysl),
- pozvat na příště hosta? (NE),
- pojedeme na výjezdní zasedání AS FD do Děčína v termínu 17. – 18. 6? Druhou
variantou je v pátek 17. 6. podniknout výlet do okolí Prahy a výjezdní zasedání odložit
na podzim (říjen) jako slavnostní na závěr funkčního období senátu.
Jacura navrhuje hlasovat o 2. variantě, tedy 17. 6. uskutečnit „vycházkové“ zasedání a na
podzim „výjezdní“ zasedání do Děčína.
Hlasování: 8 – 0 – 5
Poté Jacura ve 20:40 hod ukončil zasedání. Příští řádné zasedání se uskuteční 15. 6. 2016 od
15:30 hod v zasedací místnosti na Florenci.
Zapsala: Kočárková

