Zápis z 27. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 30. 11. 2016
(volební období 2014 – 2016)
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. Alexandra Dvořáčková, doc. Ing. 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. Jan Vyčichl, Ph.D.
za studentskou část:
Ing. Tomáš Duša, Ing. Ondřej Hába, Ing. Ota Hajzler, Bc. Oldřich Štumbauer, Ing. Krzysztof
Paweł Urbaniec
Omluveni:
Ing. Lukáš Svoboda, Ing. Jana Jirků, Ing. Martin Kobosil
Hosté:
Ing. Tomáš Doktor, Petr Fridrišek, prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D., doc. Ing. Václav
Jirovský, CSc., Ing. Petr Kumpošt, Ph.D., RNDr. Zuzana Malá, Ph.D., Dominik Mazel,
Stanislav Metelka, Bc. Karolína Moudrá, Ing. Petr Mrázek, Ph.D., Bc. Adam Müller, Petr
Richter, prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c., Michal Šupej, Bc. Jan Vacek
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Dr. M. Jacura
2) Informace z vedení fakulty
prof. M. Svítek
3) Průběh přípravy voleb do AS ČVUT FD
Dr. J. Vyčichl
4) Informace proděkana pro pedagogickou činnost
doc. J. Čarský
a. změny vnitřních předpisů ČVUT (vyvolané novelou zákona)
b. informace o novém oboru joint-degrees RT
c. informace o výsledcích přijímacího řízení pro ak. rok 2016 – 17
d. statistické informace z resortu pedagogiky
5) Studium bakalářských oborů v AJ – důvody nezájmu
doc. J. Čarský
6) Vyhlášení přijímacího řízení pro ak. rok 2017 – 18
doc. J. Čarský
7) Informace z AS ČVUT
Dr. D. Kočárková
8) Informace SKAS FD
Ing. O. Hajzler
9) Různé
Předseda AS ČVUT FD Jacura zahájil 27. zasedání Akademického senátu Fakulty dopravní a
přivítal senátory a přítomné hosty. Navrhl, aby legislativní komise AS ČVUT FD pro
27. zasedání pracovala ve složení Vyčichl, Krčál a Štumbauer. AS ČVUT FD s tímto návrhem
souhlasil.
Usnesení 27 – 00: Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro 27. zasedání pracovat ve
složení Vyčichl, Krčál a Štumbauer.
Hlasování: 13 – 0 – 0

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z 26. řádného zasedání AS ČVUT FD ze dne 2. 11. 2016 byl senátorům rozeslán, byly
zaslány připomínky, které byly zapracovány, jedna připomínka byla zapracována na místě.
Usnesení 27 – 01: AS ČVUT FD schválil zápis z 26. řádného zasedání AS ČVUT FD.
Hlasování: 12 – 0 – 1
Následovalo jednání o záležitostech, které vyplynuly ze zápisu z 26. zasedání:
1. Odbory lze posoudit jako účelově založené pouze na základě prokazatelného jednání
tímto způsobem, což teď nelze doložit. Prozatím není dodatečný signatář kolektivní
smlouvy za fakultní ZO,
2. Byly dodány podklady k průběhu komunikace s UCL ohledně ATO
- doc. Szabo se omluvil z jednání AS ČVUT FD, je na služební cestě v Polsku, na
zasedání AS ČVUT FD ho zastupují Mrázek a Hospodka,
3. Řešení otázky příspěvků studentů na SZZ na ústavu K621 a stanovisko ústavu K621
vyjádřené v dopisu doc. Szaba (Mrázek, Hospodka – vše je dobrovolné, nikdo
z vedení ústavu ani garantů oboru to ale studentům neřekl, tudíž to není stanovisko
ústavu)
Diskuse
- Hajzler – zastal se studentů – ten nemůže vědět, čí je to stanovisko, na to mu
včera doc. Szabo řekl, že si to každý může ověřit u vedoucího,
- Hajzler – týká se to i SDZ? Jacura – ano, tak byla moje otázka na doc. Szaba
myšlena,
- Svítek – není správné něco vyžadovat po studentech, doc. Szabo byl kontaktován a
může prý vydat příkaz, aby se situace neopakovala. Na SSZ a SDZ je financování
občerstvení ze strany studentu nepřípustné,
- Malá – z čeho to má katedra platit? Svítek, Jacura – z hlavní činnosti,
- Mrázek – nerozumí, co se děje, za jeho dob byli studenti požádáni a o výdaje se
rozdělili,
- Hajzler – zvyšuje se částka,
- Jacura – má informace, že částky jsou vyšší než 1000 Kč,
- Hajzler – rozhodně není to tak, že se řekne studentům částka, pokud jde o SSZ
Bc./Mgr.
- Vyčichl – dotazuje se Duši, jak to bylo se SDZ/obhajobami na ústavu K621?
- Duša – lituje, že není přítomen doc. Szabo, jemu se možná nebude věřit. Doc.
Szabo navštívil setkání doktorandů (Duša + 5 dalších doktorandů), kde poprosil (a
několikrát zdůraznil, že se jedná o dobrovolný příspěvek – když ho nezaplatí, nic
se nestane, ale ústav na to nemá, takže to bude muset zaplatit doc. Szabo ze svého
soukromého) o příspěvek na zajištění zahraniční cest a ubytování členů komise,
občerstvení atd. Dále Duša řekl, že byli požádáni o příspěvek 6000 Kč, doc. Szabo
tvrdil, že tuto částku přetlumočil nějaký kolega, který to měl přetlumočit,
- Mrázek – zpochybnil tuto výpověď, naznačil, že Duša svou práci neobhájil a
podle něj to souvisí s tím, co teď říká,
- Vyčichl – jak dlouho před SDZ jste se toto dozvěděli?
- Duša – 2 dny předem,
Vyčichl – podle právníků se jedná, pokud je výše řečené pravda, o psychický nátlak, protože
částka překročila 5000 Kč – v takových případech by se už mohlo jednat o trestný čin.
Usnesení 27 – 02: AS ČVUT FD se ve shodě s názorem vedení fakulty a pana děkana
usnesl, že jakákoliv finanční spoluúčast studentů při organizačním zajištění SSZ, SDZ a
obhajob disertačních prací je nepřípustná.

Hlasování: 13 – 0 – 0
- Svítek – věc se může dát k projednání etické komisi ČVUT, o trestním činu by se
nemělo spekulovat. K problematice financování SZZ, SDZ a obhajob na ústavu
K621 se v úterý 13. 12. po zasedání grémia děkana sejdou proděkan pro
pedagogiku, předseda AS ČVUT FD, zástupce SKAS a zástupci studentů, kteří se
účastnili výše zmíněných zkoušek,
- Duša – doktorandi nemají zájem situaci kolem placení u SDZ dále rozmazávat,
nechtějí to považovat za trestný čin, ale chtějí, aby se situace vyřešila, a to pokud
možno interně,
- Svítek – mrzí ho, že k tomuto jednání došlo na jednom z nejbohatších ústavů
fakulty,
4. Prodlužování studia v září:
- Čarský – počátek této problematiky směřuje k 5. 11. 2015, kdy se přesunulo
řešení poplatku z fakult na rektorát. Do té doby u nás platili studenti symbolický
poplatek 100,- Kč, protože za prodloužení doby studia nemohli. Nyní má
záležitost na starosti prorektor Jettmar a používá tabulku, kde jsou napsány
důvody, ve kterých může student žádat o snížení poplatku, a je stanoveno rozpětí,
které lze povolit (včetně pořadí jednotlivých výměrů). V relevantních situacích se
promíjí 85–100 % částky (v některých případech se může jednat o 10 tis. korun,
jindy několik tis. korun). Tabulka slouží pror. Jettmarovi jako opora v souvislosti
se správním řádem, aby veškerá rozhodnutí byla činěna podle předepsaných
podkladů. Čarský plánuje nadále interpelovat na pror. Jettmara, aby se této
problematice věnoval.
2) Informace z vedení fakulty
Svítek přivítal senátory a hosty a informoval senátory:
- jsou známa čísla s počty uchazečů na ČVUT, byl zaznamenán 6% pokles,
- ve vedení probíhala diskuse nad Etickou komisí a nad obsazováním komisí pro
výběrová řízení. Svítek informoval, že do komise na VŘ ředitele SÚZ jmenoval
prof. Zelinku a do komise na VŘ ředitele CIIRC prof. Votrubu,
- poděkoval za organizaci studentského DOD dne 25. 11. 2016,
- připomenul 10. výročí Drážní společnosti na FD,
V oblasti VaV:
- připravuje se Metodika 17+, podle které by se měly v následujících letech
rozdělovat prostředky na VaV,
- byli jmenováni hodnotitelé do komisí SGS pro následující 4 roky,
- byla schválena kritéria pro habilitační a profesorská řízení,
Pedagogika:
- řešil se obor LED a omezení počtu studentů bakalářského studia na 25, Hospodka
se dotázal, zda bychom to neměli řešit, není správné omezovat počet studentů, je-li
o obor zájem, Hajzler souhlasí, zájemců bude dost, Kumpošt připomenul, že je to
na základě dohody před 2 lety (pozn. Kočárková – v zápisu AS ČVUT FD ze dne
12. 11. 2014 je toto sdělení: „AS FD vyslechl informaci Čarského, že na základě
jednání kolegia děkana a následného jednání se zástupci oboru LED bude u úzce
specializovaného oboru LED (od platnosti nové akreditace, tj. od AR 2015/16)
kapacita ve výběrovém řízení do projektů vypisována do velikosti jedné studijní
skupiny. S tímto omezením zástupci oboru LED souhlasí.“), Urbaniec se dotázal,
co se změnilo v postoji K621 k tomuto tématu oproti situaci před 2 roky?
Hospodka neví, Urbaniec – nelíbí se mu takováto strategie, kvůli akreditaci

souhlasit a pak se snažit za každou cenu počty zvýšit s odvoláním na zájem
studentů, nemorální jednání.
3) Průběh přípravy voleb do AS ČVUT FD
Předseda volební komise pro volby do AS ČVUT FD a AS ČVUT Vyčichl informoval
přítomné o průběhu přípravy voleb. Bylo odevzdáno 28 kandidátek do AS ČVUT FD za
zaměstnance, 25 kandidátek do AS ČVUT FD za studenty, 8 kandidátek do AS ČVUT
komory akademických pracovníků a 5 kandidátek do AS ČVUT komory studentů,
1 kandidátka byla neplatná. Rozvrhy termínů a místností voleb budou vyvěšeny u vstupu do
všech budov.
Diskuse
Štumbauer – od jakého úvazku se jedná o akademického pracovníka,
Vyčichl – pracovníci, kteří jsou zaměstnanci na pracovní poměr (jeho rozsah nerozhoduje),
v náplni práce nesmí mít uvedeno, že se jedná o technické pracovníky, v některých případech
se ale obtížně dohledává, o jaký poměr se jedná (pozn. Kočárková definice akademického
pracovníka je uvedena v § 70 zákona 137/2016 Sb., kterým se mění zákon 111/1998 Sb.)
Vyčichl – seznámil dále senátory s tím, že vedení K621 vyslovilo podezření z neregulernosti
voleb a možné manipulace se sčítacími lístky v jeho neprospěch a požaduje svého nezávislého
pozorovatele z K621 u sčítání hlasů volební komisí,
Hospodka – hlásí se k vině za vzniklou situaci, Mrázek – nelíbí se mu zášť vůči K621,
Dvořáčková – ptá se zástupců K621, zda mohou uvést důvody K621 pro podezření, že
členové volební komise budou manipulovat s počty hlasů,
Hospodka – nezná důvody, domnívá se, že jde o nedorozumění,
Mrázek – o celé věci nic neví,
Vyčichl – trvá na písemném vyjádření k této situaci a žádá o přiložení tohoto dopisu k zápisu,
Jacura – domnívá se, že volební komise je složena z nejlepších lidí, kteří zde jsou, a jako
předseda za ni i celé volby zodpovídá,
Jirovský – nabídl zaplatit z vlastních prostředků přítomnost nestranného notáře u voleb, resp.
při sčítání hlasů.
4) Informace proděkana pro pedagogickou činnost
V bodu a+b Čarský informoval o tom, že fakulta bude předkládat záměr předložit akreditaci,
což bude šetřit čas z naší strany, nevýhodou je to, že záměr schvaluje Vědecká rada ČVUT a
dojde pravděpodobně ke zdržení. Dále v souvislosti s novým vysokoškolským zákonem
dochází k úpravě vnitřních předpisů univerzity, musí být dokončeny do 1 roku od vstoupení
zákona v platnost. Čarský se obává, že pror. Jettmar bude prosazovat změnu, která znemožní
uzavírání předmětů po ukončení semestru, jehož se týkají, a apeluje na budoucí senátory v AS
ČVUT, aby jednali v této věci.
Bylo podepsáno Memorandum of Understanding ohledně joint-degree s univerzitou ve
Zwickau, je zakotven i poplatek za studium, a to pouze na naší fakultě (500€/semestr oproti
standardnímu poplatku 66 000,- Kč/semestr). Dále AS ČVUT FD vyslechl informaci o
přípravě akreditace joint-degree magisterského oboru RT a doporučuje pokračovat v jeho
přípravách.
V bodu c Čarský řekl, že od roku 2014 nezaznamenává fakulta dramatický pokles počtu
studentů, celkový pokles v bakalářském studiu je o 3%, což je nadprůměrně dobré vzhledem
k poklesu počtu studentů na ČVUT o 6%. Nárůst byl zaznamenán u oboru TUL a studia
kombinovaného oboru LED. U navazujícího magisterského studia budou počty přijímaných
studentů mírně nad limit, ale v rámci ČVUT bude vyrovnáno, více informací zazní v bodě 6.

V bodu d Čarský seznámil senátory s tím, že v prezenčním studiu v českém jazyce studuje cca
22% cizinců, ze zemí bývalého SSSR je v 1. ročníku bakalářského studia cca 13% studentů,
ve vyšších ročnících je situace obdobná, v Děčíně lze podíl cizinců obtížně vyčíslit kvůli
celkovému nízkému počet studentů.
5) Studium bakalářských oborů v AJ – důvody nezájmu
Čarský připomenul důvody selhání spolupráce s vnějšími subjekty (česká a indická letecká
škola), fakulta nedostala úplné informace z jejich strany, zaměřili se pouze na komerční
úspěch, nikoliv na řádnou spolupráci s fakultou a řádné studium potenciálních studentů.
Diskuse
Vyčichl – investovala fakulta do těchto příprav? (Čarský – prostředky na služební cesty),
Vyčichl – ptá se Mrázka, zda je to klasický partner letecké dopravy na naší fakultě, nebo je to
něco nového? (Mrázek – nebyla to jedna ze spolupracujících firem, byla to nová nabídka,
věděli jsme o sobě, ale do této akce jsme nespolupracovali),
Štumbauer – nabídka tedy vyšla od CATC (Česko-indická letecká společnost)? (Mrázek –
ano),
Hába – kdo je z naší strany zodpovědný za neúspěch? (Čarský – nebyl důvod předpokládat
takovéto jednání druhé strany, panovala důvěra i bez podepsání smlouvy),
Vyčichl – prověřovala se tato firma? (Čarský – je potřeba se ptát na K621. Mrázek – původně
to bylo (interní) výcvikové středisko ČSA, až poté bylo koupeno státním podnikem ŘLP a
začalo se otevírat navenek, mělo slušnou pověst, ale bylo to něco nového. Hajzler potvrzuje,
že by od CATC neočekával nekorektní jednání, nedalo se dopředu odhalit),
Urbaniec – jak probíhá výuka 1 studentky z Kazachstánu v bakalářském programu v AJ?
(Čarský – je třeba se zeptat vyučujících. Mocková – studentku učí např. dr. Bělinová,
Kočárková – za ústav K612 ji učí dr. Čarská a dr. Šturmová).
6) Vyhlášení přijímacího řízení pro ak. rok 2017 – 18
Čarský představil zaslaný materiál Vyhlášení přijímacího řízení pro rok 2017 – 2018
a zveřejnění podmínek pro přijetí ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní.
Diskuse
Urbaniec – na str. 16 – proč doložení nostrifikace pouze pro anglické studenty? (Čarský – ti,
co chtějí studovat v češtině, jsou tu stejně celý rok na výuce češtiny, pro anglické studenty je
to jisté zvýhodnění kvůli zjednodušení postupu),
- na str. 19 otevření PIL s min 14 (Čarský – je to na návrh K621, bylo sníženo,
původně chtěl 30),
Jacura – str. 21 – proč 70 u anglického PIL (Hospodka – je to v pořádku),
V diskusi dále zaznělo, že výše návrhu průměru pro přijetí do navazujícího magisterského
studia vyplývá z dlouholeté statistiky, diskutovalo se o počtu studentů přijímaných do
navazujícího magisterského studia (Hospodka, Čarský, Mocková).
Jacura ukončil diskusi a doporučil věnovat se kvantitativním charakteristikám a postupně
o nich hlasovat. Čarský charakteristiky představil a zdůvodnil jejich navrhované hodnoty.
Usnesení 27 – 3.1: Pro akademický rok 2017-2018 bude přijato nejvýše 500 uchazečů
do prezenční formy bakalářského studia v Praze.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení 27 – 3.2: Bodová hranice pro tyto uchazeče bude VPB≥40 bodů.
Hlasování: 15 – 0 – 0

Usnesení 27 – 3.3: Pro akademický rok 2017-2018 bude přijato nejvýše 43 uchazečů v oboru
TUL, bodová hranice pro tyto uchazeče bude VPB≥40 bodů.
Hlasování: 15 – 0 – 0
Usnesení 27 – 3.4: Pro akademický rok 2017-2018 bude přijato nejvýše 36 uchazečů v oboru
PIL s vyučovacím jazykem „čeština“, bodová hranice pro tyto uchazeče bude VPB≥40 bodů.
Hlasování: 11 – 0 – 2
Usnesení 27 – 3.5: Pro akademický rok 2017-2018 bude přijato nejvýše 24 uchazečů v oboru
PIL s vyučovacím jazykem „angličtina“, bodová hranice pro tyto uchazeče bude VPB≥70
bodů.
Hlasování: 10 – 1 – 2
Usnesení 27 – 3.6: Pro akademický rok 2017-2018 bude přijato nejvýše 160 uchazečů do
prezenční formy navazujícího magisterského studia.
Hlasování: 11 – 0 – 2
Usnesení 27 – 3.7: Bodová hranice pro tyto uchazeče bude VPB≥65 bodů.
Hlasování: 12 – 0 – 1
Usnesení 27 – 3.8: Písemnou přijímací zkoušku do navazujícího magisterského studia
nekonají studenti, kteří dosáhnou k uvedenému datu aritmetický průměr
a/
1,00 – 1,85
Hlasování: 11 – 0 – 2
b/
1,00 – 1,80
Hlasování: 3 – 4 – 6
pozn. – Hlasování probíhá od posledního předloženého návrhu.
Výsledné usnesení 27 – 4.8 zní: Písemnou přijímací zkoušku do navazujícího magisterského
studia nekonají studenti, kteří dosáhnou k uvedenému datu aritmetický průměr 1,00 – 1,85.
Usnesení 27 – 3.9: Pro akademický rok 2017-2018 bude přijato nejvýše 35 uchazečů do
kombinované formy navazujícího magisterského studia v oboru PL, bodová hranice pro tyto
uchazeče bude VPB≥65 bodů.
Hlasování: 11 – 0 – 2
Usnesení 27 – 3.10: Pro akademický rok 2017-2018 bude přijato nejvýše 35 uchazečů do
kombinované formy navazujícího magisterského studia v oboru LA, bodová hranice pro tyto
uchazeče bude VPB≥65 bodů.
Hlasování: 12 – 0 – 1
Usnesení 27 – 3.11: Neotevřou se obory, ve kterých počet přijatých uchazečů bude 9
uchazečů a méně.
Hlasování: 9 – 0 – 4
Usnesení 27 – 3.12: Pro akademický rok 2017-2018 budou přijati všichni uchazeči o studium
v prezenční formě navazujícího magisterského studia v oboru „PL – Air Traffic Control and
Management“ s vyučovacím jazykem „angličtina“.
Hlasování: 11 – 0 – 2

Závěrečné usnesení k vyhlášení přijímacího řízení
Usnesení 27 – 3: AS ČVUT FD schválil materiál Vyhlášení přijímacího řízení pro rok
2017-2018 a zveřejnění podmínek pro přijetí ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní.
Hlasování: 13 – 0 - 0
7) Informace z AS ČVUT
Kočárková informovala o 29. zasedání AS ČVUT, které se konalo 30. 11. 2016 v Masarykově
koleji.
Předmětem zasedání bylo
- kontrola plnění usnesení z 28. zasedání AS ČVUT – na jednotlivé body reagoval
rektor Konvalinka v prezentaci
o odbor Transferu technologií bude řídit prorektor pro VaV Škvor, probíhá
audit UCEEB a SÚZ,
o za zaměstnání a působení Ing. Elfmarka se již omluvil,
o předsednictvu AS ČVUT poskytl k nahlédnutí zprávu firmy Ernst&Young,
měli možnost nahlédnout i pracovníci, kterých se týkala, 3 odmítli,
o snaží se o zlepšení komunikace s děkany,
- schválení návrhu rozpisu příspěvků pro vzdělávací činnost, bylo navýšeno MŠMT,
jednala HK a doporučuje, i když to není dle Metodiky 2016,
- schválení změny Statutu Fakulty strojní,
- podmínky přijímacího řízení MÚVS ČVUT – projednány v komisích, doporučeno
ke schválení,
- aktuální stav voleb do AS ČVUT pro období 2017 – 2019 – připraveno na všech
fakultách, volby probíhají většinou během listopadu, FD volí jako poslední,
- projednání harmonogramu pro AR 2017/18 – struktura stejná jako v tomto AR,
AR 2017/18 od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018, rektorský den 16. 5. 2018,
- návrh člena grantové komise pro projekty Fondu studentských projektů – navržen
Mgr. Pavel Böhm,
- informace o výsledcích interního auditu SÚZ – proběhl pro období 1. 1. – 30. 6.
2016, představil doc. Vospěl, audit zaměřen na 3 oblasti – fakturace, pracovně
právní vztahy a veřejné zakázky, AS ČVUT si žádá dostat závěry auditu a uložená
navrhovaná opatření v písemné podobě – bude poskytnuto k nahlédnutí členům
komise pro SÚZ,
- informace o jednání komise KVTD o projektu SÚRAO – komise nalezla řadu
pochybení interního charakteru, předložena 16ti stránková zpráva, AS ČVUT vzal
na vědomí zprávu komise a žádá o přijetí nápravných kroků,
- návrh na odvolání rektora
o výzva předložena dvěma členy AS ČVUT a 1 členem AO, dopis s dotazy,
o rektor Konvalinka odpověděl v prezentaci na hlavní body výše
zmiňovaného dopisu,
o arch. Fibiger (předseda Správní rady ČVUT) – k tomuto bylo svoláno
mimořádné zasedání SR ČVUT, předneseno usnesení s doporučením
ponechat rektora ve funkci do konce funkčního období,
o řada senátorů i hostů rovněž vyjádřila rektorovi podporu,
o hlasování o návrhu na odvolání rektora – 20 – 20 – 1, tj. nebylo přijato,
potlesk, Fibiger nabádá ke korektnímu jednání a dohadování, Konvalinka
děkuje za projevenou důvěru,
- stav přípravy novelizace vnitřních předpisů – kancléř Svoboda slibuje předložit
část předpisů v prosinci, zatím v přípravě zejména Statut ČVUT, AS ČVUT
nespokojen, že nebyl předložen žádný ucelený dokument k projednání,

8) Informace SKAS FD
Hajzler – děkuje všem za výpomoc při studentském Dni otevřených dveří dne 25. 11.,
Hába – připojuje se k poděkování, dle ohlasů se jednalo o nejlepší DOD na ČVUT.
9) Různé
Svítek poděkoval senátorům za jejich práci, rok 2016 byl obzvláště složitý. Popřál všem
hezké Vánoce i nový rok. Po potlesku Jacura uzavřel poslední zasedání AS ČVUT FD
v tomto volebním období a pozval senátory na uzavřené neformální jednání dne 16. 12. 2016
od 14 hod na místě, které bude upřesněno později.
Zapsal: Urbaniec, text zkompletovala Kočárková
K zápisu je přiložena zpráva z posledního zasedání AS ČVUT v tomto funkčním období, tj.
informace z 30. zasedání AS ČVUT ze dne 14. 12. 2016 konaného v Masarykově koleji:
- plnění usnesení z 29. zasedání
o závěry auditu SÚZ vyvěšeny, rovněž zpráva ředitele SÚZ,
o k projektu SÚRAO jsme dostali materiál pro interní potřebu,
- projednání OŘ SÚZ – změny v číselníku,
- schválení zprávy o činnosti AS ČVUT za r. 2016 – složena ze zpráv jednotlivých
komisí, bude vyvěšena na Sharepointu,
- informace rektora o výpovědi nájmu z budovy Zikova 4 – VŠCHT dalo ČVUT
výpověď ze všech prostor budovy, prostory by měly být opuštěny během půl roku,
budou ale probíhat další jednání s rektorem VŠCHT a ministryní MŠMT,
- informace o výsledcích voleb do AS ČVUT – volby proběhly úspěšně na všech
fakultách i součástech, od 1. 1. 2017 může AS ČVUT pracovat v novém složení,
- informace o jednání komise KVTD o projektu SÚRAO – přítomen hlavní řešitel
projektu Ing. Alexandr Butovič, Ph.D. ze spol. SATRA, který objasnil genezi
projektu a informoval, že projekt funguje bez problémů a ke spokojenosti
objednatele,
- smlouva ČVUT se Studentskou unií – stále se na ní pracuje, stávající bude zatím
prodloužena do 30. 6. 2017,
- kontrola usnesení za r. 2016,
- návrh člena komise pro VŘ na ředitele CIIRC – zvolen doc. Richter náhradník
doc. Janoušek,
- poslední usnesení AS ČVUT – podpořit rektora, aby udělal změny ve vedení
oddělení řízení projektů a transferu technologií (hlasování 23 – 0 – 10),
- zasedání bylo ukončeno společných fotografováním senátorů a společenským
setkáním členů AS a hostů v sále „Nautilus“.

