Zápis ze 13. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 20. 5. 2015
(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., Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D., Ing. Tomáš Padělek, Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.
za studentskou část:
Bc. Ondřej Hába, Ing. Ota Hajzler, Ing. Jana Jirků, Bc. Martin Kobosil, Bc. Hana Najzarová,
Oldřich Štumbauer, Bc. Krzysztof Paweł Urbaniec
Omluveni:
Ing. Lukáš Svoboda, Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.
Hosté:
doc. Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D., Bc. Miroslav Vaniš
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Informace vedení fakulty
3) Schválení návrhu rozpočtu pro rok 2015
4) Informace SKAS
5) Informace z AS ČVUT
6) Různé

Dr. M. Jacura
Prof. M. Svítek
Doc. D. Schmidt
Ing. O. Hajzler
Dr. D. Kočárková

Předseda AS ČVUT FD Jacura zahájil 13. řádné zasedání Akademického senátu Fakulty
dopravní, přivítal senátory a přítomné hosty. Seznámil senátory s programem a navrhl, aby
legislativní komise AS ČVUT FD byla pro 13. zasedání i komisí volební. AS s tímto návrhem
souhlasil.
Usnesení 13 – 00: Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro 13. zasedání i komisí volební.
Hlasování: 15 – 0 – 0
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápisy z 11. řádného zasedání AS ČVUT FD ze dne 22. 4. 2015 a z 12. mimořádného zasedání
ze dne 27. 4. 2015 byly zaslány v předstihu, byly zaslány 2 připomínky (Dvořáčková, Říha),
které byly zapracovány. Na místě vznesl další připomínky Urbaniec a Jacura, připomínky byly
zapracovány na místě.
Usnesení 13 – 01: Schválení zápisu z 11. řádného zasedání AS ČVUT FD se zapracovanými
připomínkami.
Hlasování: 14 – 0 – 1
Usnesení 13 – 02: Schválení zápisu z 12. mimořádného zasedání AS ČVUT FD se
zapracovanými připomínkami.
Hlasování: 12 – 0 – 3

2) Informace vedení fakulty
Jacura omluvil prof. Svítka, který se účastnil jednání mimo fakultu, a požádal Kočárkovou a
Kumpošta, kteří se účastnili zasedání kolegia i grémia děkana dne 12. 5. 2015 o informace.
Kočárková – hlavním bodem jednání obou zasedání bylo představení, projednání a schválení
rozpočtu FD pro rok 2015,
Kumpošt – prof. Moos informoval o jednání ohledně využití budovy Horská A s představiteli
Fakulty strojní, pro další jednání mezi oběma fakultami byla ustanovena 10členná komise,
skládající se ze 4 členů FD, 4 členů FS a 2 zástupců OVIČ, 1. společná schůzka komise se
uskuteční 21. 5. 2015 v prostorách FS v budově Horská A.
3) Schválení návrhu rozpočtu pro rok 2015
Schmidt představil rozpočet fakulty. Konstatoval, že v této podobě byl představen kolegiu a
grémiu děkana, kde byl schválen. Rozpočet byl projednáván i v Hospodářské komisi AS, kde
byly zodpovězeny všechny dotazy.
Schmidt vysvětlil, jaké údaje do výpočtu vstupují, význam počtu nově nastupujících studentů
do 1. ročníku bakalářského studia (B1) a další položky.
V průběžné diskusi, která se týkala převážně dotazů na stanovení jednotlivých položek,
vystoupili Padělek, Jacura, Kumpošt, Urbaniec, Chalupníčková.
Kumpošt – stanovisko HK AS FD: HK souhlasí s návrhem rozpočtu pro rok 2015 a doporučuje
AS FD jej přijmout.
Další diskuse:
Hajzler – kolik je prostředků ve fondu (Schmidt – rezervní fond FD činí cca 300,- tis. Kč),
Urbaniec – jak rezerva funguje, lze ji vyčíslit? (Schmidt – ano),
Hajzler – proč jsou nově zavedeny rozpočty proděkanů a uvedeny v uvozovkách (Schmidt –
proděkani potřebují ve svých referátech hospodařit alespoň s minimem prostředků, jsou
nákladovými středisky, rozpočet na každý referát činí 20,- tis. Kč),
Hába – jak je udržitelné financování fakulty v následujících letech (Schmidt – nebudeme-li
schopni pro rok 2016 získat více příjmů, rozpočet sestavit nepůjde a FD nebude moci zaštítit
celý obor „Doprava“),
Urbaniec – snížení příspěvků pro knihovnu,
- příspěvky na granty,
- zvýšení příspěvku na stravování (Schmidt – změna na ČVUT – zvýšení příspěvku pro
zaměstnance),
- riziko zavření budovy Konviktská – kdo zaplatí opravy (Schmidt – ČVUT),
- pokles prostředků na výstavbu (Schmidt – jsou to prostředky na přípravu projektů),
- nižší rozpočet AS a VR (Schmidt – vychází z reálného čerpání v předchozích letech),
- dotaz na předsedu HK Kumpošta – proč se senátoři dozvěděli pozdě (1 den před)
o jednání HK? (Kumpošt – nebyl úmysl, nedařilo se sjednat společný termín všech členů
HK s tajemníkem fakulty v dostatečném předstihu, Schmidt – informace z ČVUT až po
jednání AS ČVUT 29. 4. 2015),
Padělek – jak byl predikován nárůst mezd (Schmidt – zahrnuta rezerva pro ústavy),
Hába – využití fondu děkana (Schmidt – na záležitosti během roku, mimořádné odměny, apod.),
- dotaz na Kumpošta – na HK byla také diskuse? Jaké projednávány otázky (Kumpošt –
podobné dotazy jako zde na tomto jednání),
Kobosil – bylo v rozpočtu zahrnuto dokrytí provozu Studijního oddělení (Schmidt – v rozpočtu
se neprojeví, ale kolegium akceptovalo, že prostředky z přijímacího řízení budou použity pro
dofinancování projektů).
Jacura v 17:10 hod ukončil diskusi a navrhl hlasovat o usnesení ke schválení rozpočtu.

Usnesení 13 – 03: AS ČVUT FD schválil rozpočet FD pro rok 2015.
Hlasování: 17 – 0 – 0
Schmidt poděkoval senátorům za schválení rozpočtu.
Hospodka informoval, že 21. 5. 2015 se koná zasedání RVŠ, které bude jednat o zákonu o VŠ
a o financování VŠ.
4) Informace SKAS
Hajzler – informoval o workshopu k fyzice – zápis je na Facebooku, bude ještě 1 beseda s účastí
studentů a vyučujících předmětu.
Následné k této problematice diskutovali Jacura, Schmidt, Hajzler, Kumpošt, Kočárková, Říha,
Urbaniec, Kaliková, Jirků, Krčál, Padělek. V diskusi zaznělo, že k otázce předmětu Fyzika by
se mělo diskutovat zejména o formě výuky, požadavcích na předmět a jejich zveřejnění pro
studenty, podkladech pro studenty, profilu absolventa.
Jacura ukončil diskusi, navrhl vytvořit k této problematice usnesení a následně o něm hlasovat.
Usnesení 13 – 04: AS ČVUT FD ukládá kolegiu děkana, aby na nejbližším možném zasedání
kolegia děkana byla zařazena jako zásadní bod k jednání problematika předmětu Fyzika
(11FY1 a 11FY2) z pohledu výuky a prostupnosti předmětu (zejména Fyzika 1 (11FY1)
s důrazem na jeho druhý zápis), součástí tohoto bodu aby byl jak rozbor po stránce odborné
(náplň předmětu), tak po stránce pedagogické (podmínky ukončení předmětu, forma výuky)
a řešení současné situace. AS ČVUT FD současně žádá, aby byl na svém 14. zasedání dne
10. 6. 2015 seznámen se závěry kolegia.
Hlasování: 15 – 0 – 0
5) Informace z AS ČVUT
Kočárková informovala o zasedání AS ČVUT dne 29. 4. 2015, kde nejdůležitějšími body
programu bylo
 Vyhlášení doplňovacích voleb do AS ČVUT ve volebních obvodech FSv a FBMI,
 Schválení rozpisu příspěvků a dotací pro rok 2015 (hlasování 33 – 0 – 5),
 Vyjádření k záměru rektora odvolat prorektora pro VaV (hlasování 15 – 16 – 7, rektor
na odvolání trvá),
 Informace rektora (zhodnocení činnosti ve funkci po 14 měsících – zlepšení úrovně
pedagogiky, vědeckých záležitostí, informatiky, efektivity řízení)
6) Různé
Kumpošt – v komisi Česká dopravní stavba roku v kategorii Student, dobré zastoupení prací
z FD v soutěži, získána 3 ocenění.
Urbaniec – prosili jsme o vyjádření k umístění pracovišť od prof. Moose, kdy přijde doc.
Kocourek?
Jacura – na příští zasedání zváni proděkani doc. Kocourek a doc. Přibyl.
Jacura uzavírá v 18:20 hod jednání a děkuje všem za účast. Příští řádné zasedání AS ČVUT
FD se uskuteční ve středu 10. června 2015 od 15:30 hod v zasedací místnosti na Florenci.
Zapsala: Kočárková

