
Zápis z 20. zasedání AS FIT 
 

Místo a čas konání: čtvrtek 3.5.2012, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 17:45-20:15 

Přítomni: 
 Přítomni: Jiří Douša, Josef Hlaváč, Martin Novotný, Jan Janoušek, Michal Šoch, Petr Pulc, 

Marián Šuch, Tomáš Rafaj. 

 Omluveni: Alois Pluháček, Jan Nohavica. 

 Hosté: Hana Kolářová, Pavel Tvrdík. 

Předsednictvo senátu ve složení: Jan Janoušek – předseda, Tomáš Rafaj – předsedající, 

Michal Šoch - tajemník 

Zápis zapsal: Michal Šoch 

Program: 
1. Schválení programu 20. zasedání 

2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 19. zasedání 

3. Schválení volební komise a diskuze termínu pro volby do AS FIT 

4. Projednání Výroční zprávy o hospodaření FIT ČVUT za rok 2011 

5. Projednání rozpočtu FIT ČVUT na rok 2012 

6. Diskuse nad Statutem FIT ČVUT 

7. Různé 

8. Termín a úkoly 21. zasedání 

Přiložené dokumenty: 
 Výroční zpráva o hospodaření FIT ČVUT za rok 2011 

Průběh zasedání: 

1. Schválení programu 20. zasedání AS FIT 

Hlasování:  

Pro Proti Zdrželi se 

7 0 0 

Program 20. zasedání byl schválen. 

2. Kontrola úkolů a schválení zápisů z 19. zasedání 

1. Kontrola úkolů: 

 Status medaile FIT ČVUT – vedení fakulty tento status připravuje, jeho realizace je 

plánována v dlouhodobém horizontu. 

 Aktualizace statutu fakulty – samostatný bod zasedání, bude diskutováno později 

během zasedání. 

 



 Mailová konference studentských senátorů – úkol v řešení, řeší Martin Novotný, 

předpokládá se vyřešení v nejbližších dnech. 

 

2. Schválení zápisu 19. zasedání 

Hlasování:  

Pro Proti Zdrželi se 

7 0 0 

Zápis 19. zasedání byl schválen. 

 

3. Schválení volební komise a diskuze termínu pro volby do AS FIT 

Návrh volební komise: Jan Schmidt, Pavel Kubalík, Zdeněk Troníček, Jan Mikeš, Petr Pulc. Volba bude 

provedena tajným hlasováním. 

Návrh volební komise pro toto hlasování: Jiří Douša, Martin Novotný:  

Pro Proti Zdrželi se 

5 0 2 

Volební komise byla schválena. 

 

Hlasování o volební komisi pro volby do AS FIT: 

Pro Proti Zdrželi se 

7 0 0 

Volební komise pro volby do AS FIT byla schválena v navržené podobě. 

 

Následně proběhla diskuze o vhodném termínu voleb, kdy vedení fakulty navrhuje směřovat tyto 

volby na začátek zimního semestru. 

4. Projednání Výroční zprávy o hospodaření FIT ČVUT za rok 2011 

Děkan fakulty předložil AS FIT ČVUT „Výroční zprávu o hospodaření FIT ČVUT za rok 2011“. Celou 

zprávu následně prošla a vysvětlila paní tajemnice. Detailněji se zastavila u přidělování prostředků na 

katedry, mediánu příjmů zaměstnanců. 

Hlasování:  

Pro Proti Zdrželi se 

7 0 0 

Výroční zpráva o hospodaření FIT ČVUT za rok 2011 byla schválena. 

5. Projednání rozpočtu FIT ČVUT na rok 2012 

Na minulém zasedání AS FIT schválil rozpis prostředků FIT ČVUT. Na dnešním zasedání děkan 

předložil Rozpočet FIT ČVUT na rok 2012 zpracovaný dle metodiky definované rektorátem ČVUT. 

Rozpočet představila a vysvětlila paní tajemnice. 

 



Hlasování: 

Pro Proti Zdrželi se 

7 0 0 

Rozpočet FIT ČVUT na rok 2012 by schválen. 

6. Diskuse nad Statutem FIT ČVUT  

Předseda senátu představil svoji myšlenku, jak zjednodušit statut fakulty a neopakovat v něm výňatky 
např. z vysokoškolského zákona či statutu ČVUT. Svoje myšlenky demonstroval nad článkem 20 
„Děkan“. Ukázal strukturu založenou na odkazech, kde by se z našeho dokumentu odkazovalo na 
vysokoškolský zákon, statut ČVUT, atd. Senát se v diskuzi shodl, že předseda senátu má dále 
pokračovat uvedeným směrem, s čímž předseda senátu souhlasil. 

7. Různé 

Marián Šuch otevřel diskusi nad stavem v předmětu BI-EPD Ekonomika podnikání – důvodem byly 

informace o pochybení za běhu předmětu, tj. nejednotnost cvičení, změny podmínek za běhu 

předmětu, náročnost předmětu. Děkan fakulty odpověděl, že o situaci ví, že vnímá, že nastala 

procesní pochybení, a vedení fakulty toto aktuálně řeší a bude i nadále řešit. 

Martin Novotný se děkana zeptal, jaká je situace v počtu přihlášených uchazečů o studium na FIT 

ČVUT. Děkan seznámil AS FIT s celkovým pohledem na úrovni ČVUT, jaká je strategie ministerstva, 

z které vyplynulo cca 5% snížení kvóty zaplacených studentů. Senát dále informoval, že na toto téma 

aktuálně probíhá diskuze na úrovni rektorátu ČVUT. Počet přihlášených uchazečů na FIT ČVUT je vyšší 

než v loňském roce. 

8. Termín a úkoly 21. zasedání AS FIT 

S ohledem na nové volby do AS FIT nebyl termín dalšího zasedání stanoven. 

 

V Praze dne 4.5.2012 

 

 

 

 doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. Tomáš Rafaj    Ing. Michal Šoch, Ph.D. 

 předseda AS FIT předsedající AS FIT tajemník AS FIT 


