Zápis ze společného 28. zasedání AS ČVUT FD 2014-16 a 1. zasedání
AS ČVUT FD 2017-19 konaného dne 25. 1. 2017
(volební období 2017 – 2019)
Přítomni:
za zaměstnaneckou část 2014-2016:
Ing. Alexandra Dvořáčková, doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D., Ing. Helena Chalupníčková,
Ing. Martin Jacura, Ph.D., Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D., Ing. Jan Krčál, Ph.D., doc. Ing.
Denisa Mocková, Ph.D., Ing. Tomáš Padělek, Ph.D., Ing. Lukáš Svoboda, Ing. Jan Vyčichl,
Ph.D.
za studentskou část 2014-2016:
Ing. Tomáš Duša, Ing. Ota Hajzler, Ing. Martin Kobosil, Bc. Oldřich Štumbauer, Ing.
Krzysztof Paweł Urbaniec
Omluveni 2014-2016:
Ing. Jana Kaliková, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D., Ing. Ondřej Hába, Ing. Jana Jirků
za zaměstnaneckou část 2017-2019:
Ing. Ladislav Capoušek, Ph.D., Ing. Tomáš Doktor, doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D., Ing.
Martin Jacura, Ph.D., prof. Ing. Josef Jíra, CSc., Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D., Ing. Jan
Krčál, Ph.D., Ing. Martin Langr, Ph.D., Ing. Zdeněk Michl, Ing. Tomáš Padělek, Ph.D., Ing.
Petra Skolilová, Ing. Peter Vittek, Ph.D.
za studentskou část 2017-2019:
Marie Dvořáková, Ing. Ota Hajzler, Bc. Filip Konečný, Bc. Karolína Moudrá, Ing. Jiří
Růžička, Ing. Krzysztof Paweł Urbaniec, Bc. Jan Vacek
Hosté:
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D., Ing. Petr Kumpošt, Ph.D., Jan Kruntorád, Dominik Mazel,
Stanislav Metelka, doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D., Ing. Luboš Nouzovský, Petr Richter,
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c., Ing. Tomáš Vítů, Ph.D.
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Dr. M. Jacura
2) Informace z vedení fakulty
prof. M. Svítek
3) Zpráva předsedy volební komise pro volby do AS ČVUT, AS FD Dr. J. Vyčichl
4) Uzavření činnosti AS FD 2014-16
Dr. M. Jacura
2017-19
5) Volba předsedy AS FD
Dr. D. Kočárková
6) Volba předsednictva a stálých komisí AS FD 2017-19
7) Informace z AS ČVUT
Ing. T. Doktor
8) Různé
Předseda AS ČVUT FD Jacura zahájil společné zasedání Akademického senátu Fakulty
dopravní, přivítal senátory, kteří působili v AS ČVUT FD v uplynulém období 2014-16 a
současně uvítal nově nastupující senátory pro volební období 2017-19. Přivítal přítomné
hosty. Navrhl, aby legislativní komise AS ČVUT FD pro jednání k bodům 1) – 4), ke kterým
se budou vyjadřovat senátoři, kteří pracovali ve volebním období 2014-16, pracovala ve
složení Kočárková, Krčál a Vyčichl. AS ČVUT FD 2014-16 s tímto návrhem souhlasil.

Usnesení 28 – 00: Volební komise AS ČVUT FD
složení Kočárková, Krčál a Vyčichl.
Hlasování: 15 – 0 – 0

2014-16

bude pro 28. zasedání pracovat ve

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z 27. řádného zasedání AS ČVUT FD ze dne 30. 11. 2016 byl senátorům rozeslán, byly
zaslány připomínky, které byly zapracovány, jedna připomínka byla zapracována na místě.
Usnesení 28 – 01: AS ČVUT FD 2014-16 schválil zápis z 27. řádného zasedání AS ČVUT FD.
Hlasování: 11 – 0 – 4
2) Informace z vedení fakulty
Svítek přivítal senátory a hosty, poděkoval všem senátorům za jejich práci a informoval
nejprve o dění na ČVUT:
- ČVUT si letos připomíná 310. výročí svého založení, probíhají různé oslavy (17.
1. se konalo slavnostní zasedání Vědecké rady ČVUT v Betlémské kapli, na které
byl udělen čestný doktorát prof. Šikovi, tentýž den se v Rudolfinu konal koncert
ČVUT),
- na kolegiu rektora je projednávám Statut ČVUT, diskuse zejm. kolem čl. 11
týkajícího se poplatků spojených se studiem, částka fixně dána, pro FD problém u
studia českých studentů v programu v AJ,
- situace kolem budovy Zikova,
- ČVUT zaznamenalo úspěch v 1. vlně podání projektů OP VVV, FD by se na 1
projektu měla podílet.
Dále Svítek informoval o dění na fakultě:
- na ústavu K612 nastupuje od 1. 2. 2017 nový vedoucí doc. O. Vacín (za prof. P.
Přibyla), vedením ústavu K614 bude od 1. 2. 2017 (do vypsání výběrového řízení
a jmenování nového vedoucího) pověřen doc. V. Fábera,
- připravuje se aktualizace Dlouhodobého záměru na rok 2017,
- v oblasti VaV:
o proběhla úspěšná obhajoba profesorského řízení doc. O. Přibyla, bylo odesláno
k podpisu prezidentu republiky,
o připravuje se Metodika 17+, byla rozeslána k připomínkám, obsahuje řadu
nejasností,
- proběhlo jednání expertní skupiny na MD, bylo komunikováno množství
společných témat s fakultou,
- Svítek se zúčastnil jednání v Ústí nad Labem s účastí primátorky města, město by
rádo poskytlo prostory k testování tzv. „autonomních vozidel“ ve městě,
- v oblasti pedagogiky
o přišla výzva od Národního akreditačního úřadu (NAÚ) k podání návrhů na
hodnotitele ve 2. kole,
o spolupráce s Westsächsische Hochschule Zwickau zatím nebyla uzavřena,
o poděkování Ing. Vittekovi a zástupcům K621 za přípravu dohody o studiu
čínských studentů – samoplátců na FD,
o výuku Fy bude po dohodě s prof. M. Vlčkem místo prof. Dema zajišťovat prof.
Novák ze Stavební fakulty katedry fyziky.
Diskuse
Vyčichl – jaká je situace s vedoucím K621 (Svítek – doc. Szabo se od 1. 5. 2017 stane
děkanem na TU v Košicích Letecké fakultě, skončí na pozici vedoucího ústavu K621 a na
místo nového vedoucího bude vypsáno řádné výběrové řízení),

Kočárková – prosí poslat změny ve vedení ústavů ak. obci, připomenutí, že nebyly oznámeny
změny v sekretariátu tajemníka fakulty a na oddělení VaV (Svítek – zajistí),
Doktor – jak to vypadá při změnách ve Statutu s pravomocemi fakult, pracovně – právními
vztahy, působností a pravomocemi děkanů (Svítek – řeší se),
Štumbauer – kdy má dojít ke stěhování z budovy Zikova? (Svítek – výpověď z budovy se řeší
s právníky a probíhají jednání, rektorát plánuje přestěhování do nově dokončené budovy na
Jugoslávských partyzánů v březnu 2017, v řešení je otázka stěhování VIC a případně i KÚ).
3) Zpráva předsedy volební komise pro volby do AS ČVUT, AS FD
Předseda volební komise pro volby do AS ČVUT a AS FD Vyčichl informoval přítomné
o průběhu voleb. Do AS FD volilo 643 (z 1 443) voličů, tj. 44,5%, do AS ČVUT volilo za
zaměstnance 141 (ze 195) voličů, tj. 72,3% a za studenty 497 (z 1 249) voličů, tj. 39%.
Volební účast byla velmi vysoká oproti předchozím volbám. Vyčichl pogratuloval všem
zvoleným senátorům, poděkoval volební komisi za spolupráci a studentům za výpomoc.
Zmínil několik technických problémů, které se v průběhu voleb vyskytly, ale byly zavčas
odstraněny. Současně přislíbil, že připraví dokument s vlastními postřehy a zkušenostmi
ohledně voleb a předá jej novému vedení AS FD. V závěru zmínil problém, který vyplývá
z nového VŠ zákona, např. kdo může volit, k této otázce probíhá diskuse na univerzitní
úrovni, Svítek připomenul, že změny související s novým VŠ zákonem se promítají do nově
připravovaného Statutu ČVUT a budou zde zapracovány.
Diskuse
Kumpošt - doporučuje, aby příště kandidáti, kteří se prezentují svými plakáty v prostorách
budov fakulty, používali takové lepící prostředky, které nepoškozují při snímání interiéry
budov a aby plakáty po volbách odstranili,
Jacura – děkuji volební komisi v čele s Vyčichlem a prosí o poskytnutí výše zmiňovaného
dokumentu s postřehy z voleb.
4) Uzavření činnosti AS FD 2014-16
Jacura se dotázal, zda se chce někdo k tomuto bodu vyjádřit. Urbaniec oznámil, že má
připravený soubor usnesení za rok 2016 a pošle materiál Krčálovi k vyvěšení na web, včetně
chybějícího souboru usnesení za rok 2015.
Jacura shrnul, co po AS FD 2014-16 zůstalo
- skleněný zvoneček,
- množství usnesení,
- dobrá práce senátu, který byl vždy usnášení schopný,
- zájem o dění v AS FD, vysoká účast hostů z řad AO na zasedáních,
- přátelská a otevřená atmosféra,
- a na závěr poděkoval za spolupráci s tím, že mu bylo ctí takovému senátu předsedat.
Tímto práce AS ČVUT FD 2014-16 skončila, dále pokračovalo 1. zasedání AS ČVUT FD 2017-19.
5) Volba předsedy AS FD 2017-19
Jacura, který jako odstupující předseda dle Volebního a jednacího řádu ČVUT v Praze FD
(dále jen „VaJŘ“) řídí jednání do okamžiku, kdy je zvolen nový předseda a místopředsedové
nového AS FD, navrhl, aby členy volební komise byli Kočárková, Krčál, Urbaniec. AS
ČVUT FD s tímto návrhem souhlasil.
Usnesení 1 – 00: Volební komise AS ČVUT FD bude pro 1. zasedání pracovat ve složení
Kočárková, Krčál a Urbaniec.
Hlasování: 19 – 0 – 0

Kočárková seznámila senátory s principem volby předsedy a předsednictva AS ČVUT FD,
které jsou zakotvené ve VaJŘ v čl. 5, odst. 3, 4, 5.
Jacura představil všechny senátory a požádal o návrhy na předsedu AS ČVUT FD. Jako
kandidáta na předsedu navrhl Jíru, který se svojí nominací souhlasil. Urbaniec navrhl jako
kandidáta na předsedu Jacuru, který kandidaturu nepřijal.
Jíra představil své záměry, pokud by byl předsedou AS ČVUT FD zvolen
- zaměřit se na změnu vnitřních předpisů, legislativní komise musí neprodleně začít
připravovat Volební řád a Jednací řád,
- je třeba častěji kontrolovat hospodářskou otázku,
- záměr zřídit pedagogickou komisi, ve které by byli zastoupeni min. 2 studenti, je třeba
naslouchat jejich hlasu a mj. zastavit propad počtu studentů na fakultě,
- funkci předsedy nelze přeceňovat, AS je kolektivní orgán, který musí hájit zájmy celé
AO, musí prosperovat všechny ústavy, aby prosperovala i fakulta.
Diskuse
Dvořáková – jaká bude spolupráce se studentskou komorou (Jíra – chce spolupracovat, vidí
ve spolupráci jednu z cest zlepšení situace na fakultě),
Urbaniec – budou nadále dostávat prostor hosté se svými dotazy? (Jíra – ano, zasedání AS
jsou veřejná, na ostatních fakultách se také hosté vyjadřují, hosté se ale musí vyjadřovat
k věci a k projednávanému programu, celkovou délku zasedání by rád zkrátil na max 2 hod,
doporučuje řadu věcí předpřipravit v rámci práce komisí),
Proběhla volba předsedy AS ČVUT FD, kde jediným kandidátem byl Jíra.
Při tajném hlasování bylo odevzdáno 19 hlasovacích lístků a navržený kandidát obdržel tento
počet hlasů:
prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
8 pro, 4 proti, 7 se zdrželo.
Navržený kandidát na předsedu AS ČVUT FD Jíra nebyl zvolen.
Jacura vyhlásil, aby byly podány nové návrhy na kandidáty do funkce předsedy AS ČVUT
FD. Jíra navrhl jako kandidáta Jacuru, který se svojí nominací souhlasil. Padělek navrhl Jíru,
který rovněž se svojí nominací souhlasil.
Padělek se dotázal Jacury, zda rovněž stanoví časové „limity“ na délku zasedání.
Jacura se ujal slova a představil své záměry, pokud by byl předsedou AS ČVUT FD zvolen
- cíle jsou podobné jako u Jíry, např. řešení legislativní otázky, zřízení pedagogické
komise,
- AS spolupracuje s vedením, ale současně je jeho „hlídací pes“,
- prostor pro hosty bude ponechán, ale pouze na výzvu předsedy,
- dobu jednání by rád max 3 hod.
Při tajném hlasování bylo odevzdáno 19 hlasovacích lístků a navržení kandidáti obdrželi tento
počet kladných hlasů:
- Ing. Martin Jacura, Ph.D.
13
- prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
6
Předsedou AS ČVUT FD byl zvolen Ing. Martin Jacura, Ph.D.

(Staro)nový předseda AS ČVUT FD Ing. Martin Jacura, Ph.D. pogratuloval Jírovi a
pokračoval v řízení ustavujícího zasedání AS ČVUT FD. Dalším bodem bylo zvolení dvou
místopředsedů.
Na místo místopředsedy za zaměstnaneckou část Jacura navrhl Jíru, který svoji nominaci
přijal.
Při tajném hlasování bylo odevzdáno 19 hlasovacích lístků a navržený kandidát obdržel tento
počet hlasů:
prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
17 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Místopředsedou AS ČVUT FD za zaměstnaneckou část byl zvolen prof. Ing. Josef Jíra,
CSc.
Na místo místopředsedy za studentskou část Urbaniec navrhl Hajzlera, který svoji nominaci
přijal.
Při tajném hlasování bylo odevzdáno 19 hlasovacích lístků a navržený kandidát obdržel tento
počet hlasů:
Ing. Ota Hajzler
17 pro, 1 proti, 1 se zdržel
Místopředsedou AS ČVUT FD za studentskou část byl zvolen Ing. Ota Hajzler.
Předsednictvo AS ČVUT FD bylo zvoleno v tomto složení:
předseda
místopředseda za zaměstnaneckou část
místopředseda za studentskou část

Ing. Martin Jacura, Ph.D.
prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
Ing. Ota Hajzler

6) Volba předsednictva a stálých komisí AS FD 2017-19
Podle programu proběhla volba předsedy legislativní a hospodářské komise a jejich členů.
Do funkce předsedy legislativní komise Skolilová navrhla Kočárkovou, která se svojí
nominací souhlasila.
Při tajném hlasování bylo odevzdáno 19 hlasovacích lístků a navržený kandidát obdržel tento
počet hlasů:
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Předsedkyní legislativní komise AS ČVUT FD byla zvolena Ing. Bc. Dagmar Kočárková
Ph.D.
Do funkce předsedy hospodářské komise Jacura navrhl Padělka, který se svojí nominací
souhlasil.
Při tajném hlasování bylo odevzdáno 19 hlasovacích lístků a navržený kandidát obdržel tento
počet hlasů:
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D. 17 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Předsedou hospodářské komise AS ČVUT FD byl zvolen Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.
Do legislativní komise Kočárková navrhla Krčála, Doktora a na doporučení studentské
komory byl navržen za studenty Urbaniec, všichni nominovaní souhlasili.

Při tajném hlasování bylo odevzdáno 19 hlasovacích lístků a navržení kandidáti obdrželi tento
počet hlasů:
Ing. Jan Krčál, Ph.D.
19 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ing. Tomáš Doktor
19 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ing. Krzysztof Urbaniec
17 pro, 1 proti, 1 se zdržel
Všichni navržení členové legislativní komise AS ČVUT FD byli zvoleni.
Do hospodářské komise Padělek navrhl Hajzlera (souhlasí), Vitteka (nepřijímá), Urbaniec
navrhl Jíru (nepřijímá), Jacura navrhl Hospodku (souhlasí), Urbaniec Langra (souhlasí),
Jacura Michla (souhlasí) a Vacka (souhlasí).
Při tajném hlasování bylo odevzdáno 19 hlasovacích lístků a navržení kandidáti obdrželi tento
počet hlasů:
Ing. Ota Hajzler
18 pro, 1 proti, 0 se zdržel
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
16 pro, 1 proti, 2 se zdrželi
Ing. Martin Langr, Ph.D.
19 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ing. Zdeněk Michl
17 pro, 1 proti, 1se zdržel
Bc. Jan Vacek
18 pro, 1 proti, 0 se zdržel
Všichni navržení členové hospodářské komise AS ČVUT FD byli zvoleni.
Komise budou pracovat v následujícím složení:
Legislativní komise
Předseda
členové

Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Ing. Tomáš Doktor
Ing. Jan Krčál, Ph.D.
Ing. Krzysztof Urbaniec

Hospodářská komise
Předseda
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.
členové
Ing. Ota Hajzler
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
Ing. Martin Langr, Ph.D.
Ing. Zdeněk Michl
Bc. Jan Vacek
7) Informace z AS ČVUT
Doktor informoval o 1. a 2. zasedání AS ČVUT, která se konala 11. 1. a 25. 1. 2017.
Informace z AS ČVUT:
1. zasedání (ustavující, 11.1.)
- volba předsednictva:
o předseda: doc. Janoušek (FIT)
o místopředsedkyně: dr. Matějovská (FA)
o místopředseda: Ing. Jeřábek (FIT)
- předsedové komisí
o LK: RNDr. Olšák (FEL)

-

o HK: prof. Hrdlička (FS)
o PK: prof. Kabele (FSv)
o KIS: prof. Kybic (FEL)
o KVTD: doc. Petráček (FJFI)
o KSUZ: M. Dvořáková (FD)
o SK: Bc. Bakovský (FEL)
o KR: předseda nebyl zvolen
byly stanoveny termíny zasedání první polovinu roku 2017: 25.1., 22.2., 29.3., 26.4.,
31.5., 28.6.

2. zasedání (25.1.)
- AS vzal na vědomí složení komisí (komise AS ČVUT se skládají přihlášením každého
senátora k práci v libovolném počtu komisí),
- AS zvolil předsedou Komise pro rozvoj prof. Nožičku (FS),
- náhradníkem delegáta ČVUT ve Studentské komoře RVŠ byl zvolen Bc. Farník
(FJFI). Delegátem zůstává Ing. Piorecká (FBMI),
- při schvalování zástupce AS ČVUT v radě Univerzitní mateřské a základní školy
Lvíčata došlo k pochybnostem, do které z rad se zástupce navrhuje (školská rada, nebo
rada školské právnické osoby) a zda tyto rady nemají plný počet členů. Dále nebylo
vyjasněno, zda rodiče žáků školy nebo dětí navštěvujících mateřskou školu by při
členství v jedné z rad nebyli ve střetu zájmů. Bod byl proto odložen na únorové
zasedání,
- rektor předložil Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických
pracovníků. Po připomínkách z legislativní komise (nevyjasněná forma předpisu pro
neakademické vedoucí pracovníky jako je kvestor, kancléř nebo ředitelé součástí)
rektor požádal o stažení předpisu z jednání,
- AS projednal přehled usnesení AS ČVUT z minulého funkčního období, která nebyla
splněna nebo mají být plněna průběžně,
- AS byl seznámen s postupem prací na novém statutu. V pondělí 23.1. jednalo o statutu
kolegium rektora a podle informace rektora i předsedy AS ČVUT našlo kolegium
shodu i v dosud sporných bodech jako jsou pravomoci fakult nedefinované v zákoně o
vysokých školách nebo postup při projednávání pracovně právních vztahů na
fakultách (podle novely VŠ zákona zůstávají pracovně právní vztahy v kompetenci
děkanů, ale musí být vždy projednány s rektorem).
8) Různé
Jacura představil harmonogram zasedání AS ČVUT FD na 1. pololetí roku 2017. Zasedání AS
ČVUT FD se budou konat na Florenci od 15:30 hod v těchto termínech:
8. 3., 12. 4., 10. 5., 14. 6.
Závěrem požádal Kočárkovou, aby nadále vedla zápisy se zasedání.
Jednání bylo ukončeno v 18:45 hod.
Zapsala: Kočárková

