Zápis z 10. řádného zasedání AS FD ČVUT konaného
dne 23.9.2009
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. M. Brumovský, Doc. Ing. J. Čarský Ph.D., Ing. M. Jacura, Ing. Bc. D. Kočárková,
Ing. Bc. P. Kumpošt, Ing. V. Němec Ph.D., Ing. M. Novák, Ing. S. Pleninger, Ph.D.,
Ing. J. Řezníčková, CSc., Doc. Ing. J. Sodomka CSc., Ing. M. Strouhal, Ph.D.,
Ing. P. Zdvořák
za studentskou část:
Bc. P. Dvořák, Bc. J. Košťálová, Bc. P Vittek
Omluveni:
Bc. M. Lamperová, Bc. J. Chrápek, Ing. A Keršnerová, Bc. J. Nebeská
Hosté:
Prof. Ing. V. Havlíček CSc. – rektor ČVUT v Praze
Ing. Drahomír Schmidt Ph.D. – tajemník FD ČVUT
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Žádost o nominaci pro volbu kandidáta rektora ČVUT
Schválení vstupu Fakulty dopravní do technologické platformy silniční dopravy
Informace o pověření vedením K623
Projednání přípravy voleb děkana FD
Informace z jednání akademického senátu ČVUT
Různé

Předseda AS FD Dr. V.Němec zahájil 10. řádné zasedání AS FD ČVUT, přivítal hosty,
senátory a seznámil je s programem. Dále oznámil, že senát je usnášeníschopný

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z 9. řádného zasedání ze dne 11.6.2009 byl jednomyslně schválen až na připomínku
Doc. J. Čarského, týkající se chyby v číslování nového ústavu. Pro nový ústav bude
použito K623 místo původního záměru (K619). Jednalo se o problémy účetního
charakteru.
Hlasování: 15 – 0 - 0
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Předseda AS FD Dr. V. Němec informoval o jednání z kolegia děkana a potvrdil, že pan
děkan je dlouhodobě nepřítomen ze zdravotních důvodů. Zastupujícím děkanem je Prof.
M.Svítek. Po telefonickém hovoru Dr. Němce a mnoha dalších kolegů s Prof. Moosem se
potvrzuje, že se jeho stav výrazně zlepšuje.

2) Žádost o nominaci pro volbu kandidáta rektora ČVUT
Předseda AS FD Dr. V. Němec přivítal rektora ČVUT prof. V. Havlíčka, který představil
vize pro další rozvoj ČVUT:
- oznámil pravidla nominace na rektora.
- informoval o splnění řady bodů z volebního programu. Též upozornil, že některé body
programu jsou zatím pouze rozpracovány a jedná se o běh na delší časové období.
- domnívá se, že kdyby dostal důvěru od AS ČVUT, určitě by mohl pro ČVUT udělat
řadu potřebných věcí.
- dále sdělil, že soukromé vysoké školy mají 12% studentů v ČR, které nám tímto
konkurují. Demografické křivky ukazují, že během tří let by mohl poklesnout zájem o
naše studijní programy z důvodu klesajícího počtu potenciálních studentů a z rostoucí
konkurence soukromých škol. Ani tato fakta nemohou vést ke snížení nároků. ČVUT
může těžit z toho, že ekonomů již začíná být nadbytek, ale například po inženýrech
v energetice je velký zájem. Proto potřebujeme začít s masivní marketingovou
kampaní a to nejen na středních školách, ale i na základních. Zkušenost z Jižní Koreje
ukazuje, že do technických muzeí jsou voděny děti ze školky, aby se jim ukázala
zajímavost techniky a to přímo na experimentech.
- dále upozornil, že díky fungující marketingové kampani máme na ČVUT dokonce o
900 studentů více než v loňském roce, přičemž přihlášek bylo o celých 3000 více než
v loňském roce. Z této situace vzniká problém financování od MŠMT, protože nemůže
být financováno více studentů než v minulém roce. Tento fakt bylo nutné zdůvodnit
vznikem nové fakulty informatiky.
- ještě jednou připomněl, že jediné co nikdy nebude podporovat, je zhoršení kvality na
magisterských a doktorských studijních programech. Jediné, kde dochází ke shodě je
možné zhoršení kvality studia na bakalářských programech. Tato situace je
zapříčiněna tím, že bakaláři jsou školení pro praxi.
- dále zdůraznil potřebu podpory základního výzkumu, stejně jako výstupy
v impaktovaných časopisech.
- ještě informoval, že z reformě vědy by ČVUT nemusela vyjít nejhůř, protože podle
hodnotících kritérií je na tom ČVUT nadprůměrně. Před námi je jen VŠCHT a
Karlova Univerzita. Pro ČVUT je velmi dobrým ukazatelem, že je na tom o dost lépe
než VUT BRNO. Bohužel díky změně financování bude problém s financováním
některých pracovišť. Již nyní se nedostatek peněz projeví snížením prostředků na
výzkumné záměry a to o třetinu. Chybějící třetina se následně doplní z peněz za body.
Za této situace vzniká problém s rozdělením finančních prostředků, zdali je rozdělovat
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-

-

pouze lidem, kteří získávají body nebo jinak. Proto bude 60% rozděleno podle
obdržených bodů. Díky těmto bodům bude muset ČVUT platit více CESNETU
(peníze se odvádí podle poměru bodů za vědu).
dále sdělil informaci o generelu pro rozvoj budov ČVUT. Hlavním prvkem tohoto
generelu je stavba budovy v Dejvickém areálu. Tato přestavba menzy na výukový
prostor je investičně velmi náročná a z největší části bude sloužit pro architekty, ale
jedno patro je univerzální pro fakulty, které trpí největším nedostatkem prostoru.
dále oznámil, že v horizontu jednoho měsíce se odstěhuje z Horské katedra jazyků FS
a tím nám uvolní prostor.
Na závěr své řeči informoval o financování Státní Technické knihovny, což nás
samozřejmě stojí určitě prostředky. Díky těmto financím se vedla diskuze v AS
ČVUT. Tato situace je zapříčiněna historií, kdy STK patřila ČVUT. Zabavení nám
způsobilo ztrátu obrovského informačního zdroje.

Předseda AS FD Dr. V. Němec poděkoval rektorovi prof. V. Havlíčkovi za představení
vize pro další rozvoj ČVUT a zároveň se zeptal na využití staré budovy architektury a na
podporu mladých pracovníků (nastavení habilitačních kritérií).
Prof. Havlíček odpověděl:
- na první otázku, že do velké části se přestěhuje FIT. Druhá oblast se bude
rekonstruovat a z velké části tam budou vytvořeny prostory pro výuku. Na uvolněné
místo, kde nyní sídlí FIT, se přestěhuje MÚVS. Celá tato operace by se měla
uskutečnit do zimního semestru 2011. To znamená, že by část budovy v Horské,
kterou obývá MÚVS, zůstala jen FD.
- na druhou otázku, že výplaty pro mladé pracovníky již byly zvýšeny a to poklesem
počtu stupňů v tabulce, přičemž je plánováno další snížení těchto stupňů. Bohužel
v dnešní době krize, je plánované snížení výplat ve státním rozpočtu, a tak se bude
hledat řešení. Jedno z východisek by bylo snížení financí jinde, než ve výplatách.
- na část týkající se kariérního růstu, že pravidla se musí nastavovat tak, aby schopní
lidé měli možnost rychlého růstu. To znamená, že docenty by se mohli stávat
pracovníci klidně ve třiceti letech a profesory v pětatřiceti letech. Samozřejmě by se
dalo uvažovat o zkrácení lhůt, za které se body počítají - u docentů se jedná o pět let.
Tyto body se dají získat již za tři roky, ale v tomto případě se jedná o kandidáty na
Nobelovu cenu.
Doc. J. Sodomka podpořil návrh Prof. V. Havlíčka, s třicetiletými docenty a
pětatřicetiletými
profesory a Ing. M.Jacura konstatoval, že další rektor bude mít
nejsložitější situaci, díky snížení financí a menšímu počtu studentů. Tím vznesl otázku,
jak se V. Prof. Havlíček pokusí vypořádat s tímto problémem.
Prof. Havlíček odpověděl
- že tento problém se již řeší s rektory. I když se stále hovoří o snižujícím počtu
studentů, jejich počet stále roste (naposledy o 4%). Bohužel i tento fakt je vykoupen
snižující se hodnotou peněz. Kvůli tomu nevíme, kde šetřit. Na údržbě to není možné,
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na lidských zdrojích rovněž ne a na výzkumu ani náhodou, protože bychom přestali
být konkurenceschopní. Tento problém se řeší i v jiných státech – například
v Lotyšsku reálně klesly platy o 50%.
Na otázku Ing. P. Kumpošta zda počítá ČVUT s ponecháním budov při poklesu počtu
potenciálních studentů kdy se musí vzít v úvahu problém školek (babyboom - rušení),
protože za 13 let budeme zase budovy potřebovat.
Prof. Havlíček odpověděl:
- že již nyní máme maximálně využití prostor. Proto si prostory ponecháme a to i při
poklesu počtu studentů o 20%. Jedno řešení je pronajmutí budov při vhodné tvorbě
rozvrhu. Samozřejmě v mezním případě je myšlenka prodeje budov otevřená. Jednalo
by se například o budovu v Horské, o kterou již projevila zájem Karlova Univerzita.
Tato situace by vyvstala v případě odstěhování FD do nové budovy technické menzy
v Dejvicích. Důležité je zdůraznit, že prodej budov je až to poslední, ale u některých
budov by se v delším v časovém horizontu dalo o této variantě uvažovat. Je to
z důvodů toho, že bychom chtěli ČVUT soustředit do Dejvic.
Po zodpovězeni všech daných otázek na rektora prof. V. Havlíčka došlo k tajnému
hlasování.
AS FD souhlasí s nominací prof. V. Havlíčka na rektora ČVUT
Hlasování: 9 -1 – 5
Prof. V Havlíček byl nominován na rektora ČVUT.

3) Schválení vstupu Fakulty dopravní do technologické platformy silniční dopravy
Tajemník fakulty Dr. D. Schmidt informoval o technologické platformě v dopravě
a popsal první návrh, kde za ČVUT v této technologické platformě mělo vystupovat FD
a FSv. Na ustavujícím sjezdu už figurovalo jen ČVUT a ani jedna ze zmíněných fakult.
Zároveň se omluvil, že došlo k chybě, kvůli které nebyly materiály rozeslány senátorům.
Oznámil, pokud budeme chtít vstoupit do této platformy, bude vhodné požádat co nejvíce
odborníků o přečtení materiálů k této platformě zda je to pro nás dostatečně výhodné.
Předseda AS FD Dr. V. Němec vzal tuto informaci na vědomí s tím, že chce předem zaslat
materiály AS FD, aby si je senátoři mohli nastudovat.
AS FD vzal na vědomí informaci o této aktivitě (technologická platforma). Dříve než
bude něco AS FD ČVUT schvalovat, chce materiály od vedení fakulty (finance, o
čem se zde bude jednat).
Doc. J. Sodomka poukázal na existenci platformy pro železniční dopravu, která již byla
projednána na dřívějším zasedání senátu. Pravděpodobně by se nyní mělo jednat o něco
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podobného jako dříve, platforma ovšem vůbec ničím rozpočet FD nezatížila. Proto se
domnívá, že by se mělo jednat o podobnou situaci.
Dr. D.Schmidt uvedl, že se zde vůbec neřeší členské poplatky, které by dle univerzity
měly být nízké, ale stejně bychom to měli chtít vědět. Nyní jsme byli osloveni a jako
fakulta nechceme zůstat mimo, ale je nutné o tom diskutovat. Samozřejmě se pak může
stát, že nám univerzita nebude vůbec naslouchat. Dále poznamenal, že i když senátoři
materiály nedostali, vedoucí ústavů je již mají.
Doc. J. Sodomka konstatoval, že se musí definovat, kdo bude vedoucím. V železniční
platformě je vedoucím prof. Jíra. Bohužel v tomto případě bude předseda z Ostravy a tak
nevíme, jestli to pro nás má smysl.
Na závěr se Dr. V. Němec vyjádřil, že není nutné o ničem hlasovat, dokud senátoři
nedostanou materiály.

4) Informace o pověření vedením K623
Předseda AS FD Dr. V. Němec informoval, že tento ústav byl schválen senátem FD.
Aby toto mohlo vejít v platnost, je nutné tento návrh změny organizační struktury zaslat
na AS ČVUT. Ing. M. Jacura podal informaci, že před prázdninami došlo ke schválení
změny znění organizačního řádu ČVUT FD, přičemž bylo vhodné zrevidovat a upravit
problémy, při kterých u §3 a §4 bylo zjištěno, že žádná z laboratoří nebyla schválena
podle těchto paragrafů. Tyto laboratoře nejsou institucionálně samostatné. To znamená,
že spadají pod daný ústav a měl by se tak používat i jejich hlavičkový papír. Nyní za ně
ručí ústavy, a to i finančně. Bohužel laboratoře 201 a 202 mají být institucionálně
samostatné, a proto je nutné jejich schválení jako samostatných laboratoří. Dr.
D.Schmidt dodal, že tento problém vyvstal kvůli nově vznikající laboratoři pro ústav
K617. Tato laboratoř by měla být opět při ústavu K617, ale dvě laboratoře 201 a 202
jsou naprosto samostatné a to i ekonomicky a nespadají pod žádný ústav.
K této situaci Ing. Jacura požádal o hlasování doplnění organizačního řádu v §4.
Hlasování 15-0-0 senátorů se vyslovilo pro doplnění organizačního řádu
Proto bude změněn 5. odstavec §4 organizační struktury dle následujících bodů.

Doc. J.Čarský se zeptal, jestli laboratoř letecké dopravy 630 je dohledatelná v systému
FIS. Na což Dr. D.Schmidt odpověděl, že to již není možné dohledat. Z těchto důvodů
doc. J.Čarský navrhuje laboratoře pojmenovat 631 a 632. Na což opět reagoval Dr.
D.Schmidt nesouhlasně, protože laboratoře musejí mít číslo od 200 a navrhuje použít
čísla z FISu bez písmena 16201 a 16202.
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Předseda ASFD Dr. V.Němec vyvolal hlasování o předchozím návrhu organizačního
řádu v §4 odstavec 5 jako
16201 – Certifikační orgán pro výrobky při fakultně dopravní
16202 – Zkušební laboratoř fakulty dopravní
Hlasování 15-0-0 senátorů se vyslovilo pro návrh
Požádal Ing. Jacuru, aby dodal veškeré materiály na AS ČVUT.

5) Projednání přípravy voleb děkana FD
Předseda legislativní komise Ing. M. Jacura informoval o nutnosti provedení několika
kroků pro přípravu voleb děkana FD a to:
- 1. zvolení volební komise
- 2. podmínky pro kandidaturu a harmonogram
Dále se domnívá, že na tomto zasedání by se měl projednat bod 1, přičemž zvolená
komise vytvoří bod 2, o kterém se na příštím zasedání AS FD ČVUT bude diskutovat.
Z navržených kandidátů a tajnou volbou byla zvolena volební komise v tomto složení s
počtem hlasů::
Předseda volební komise
Ing. M. Jacura

15 – 0 – 0

Členové volební komise:
Ing. J. Řezníčková, CSc.
Ing. Pleninger, Ph.D.
Bc. Dvořák

15 – 0 – 0
12 – 0 – 3
11 – 3 – 1

s tím, že pověřil členy, aby vypracovali podmínky pro kandidaturu děkana
a harmonogram, což znamená:
- volební podmínky (kdo může kandidovat, kdo může nominovat kandidáty),
- do kdy musejí být podány přihlášky,
- datum slyšení,
- kdy budou volby probíhat.
Dr. V.Němec oznámil, že Ing. Jacura bude zodpovědný za tyto informace a jejich
doručení.
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6) Informace z jednání akademického senátu ČVUT
Doc. J. Sodomka oznámil:
- z důvodu dlouhodobé nemoci nebyl na AS ČVUT, a tak nemůže podat žádné
informace
Ing. Bc. D. Kočárková:
- informovala o přesunu fakultních knihoven,
- o přípravě volby rektora,
- poukázala, že se jednalo o rozvojových projektech. Jednalo se o celkem vysoké
prostředky, které byly schváleny pro akademické pracovníky, kteří usilují o habilitaci.
Předseda AS FD Dr. V. Němec tuto informaci přijal s politováním, že o ní nic neví
Ing.Bc. D. Kočárková odpověděla, že tyto informace a tento projekt má na starost Prof. M.
Svítek.

7) Různé
Dr.V. Němec:
- navrhl diskusi o termínu dalšího zasedání.
Doc J. Čarský:
- vhodné by bylo udělat zasedání v listopadu. Touto dobou by se měla schválit akreditace
kvůli které by se měl AS sejít.
Ing. M. Jacur:a
- poznamenal, že při nezvolení děkana při první volbě, je nutné do měsíce udělat další
volbu.
Ing. Bc. D. Kočárková:
- dne 20. – 23.10.2009 proběhne akce Gaudeámus na výstavišti v Brně. Této akce se za
naši fakultu zúčastní Dr. Říha.
Dr. V. Němec
- vyhlásil termín dalšího zasedání na 4.11.2009 v 16.00 hod. na Florenci.

Ing. Vladimír Němec, Ph.D.
předseda AS FD
Zapsal: Ing. Petr Bartoň
Zpracovala: Olga Neničková
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