
Zápis z 12. zasedání AS FIT

Místo a čas konání
Čtvrtek, 20. 3. 2014, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 16:00 – 17:30

Přítomni
Členové AS FIT: Michal Šoch, Jan Nohavica, Jan Bouchner, Martin Kohlík, Alois Pluháček, Jan 
Friedl, Jiří Douša, Petr Pulc
Nepřítomní členové AS FIT: Petr Matyáš
Omluvení členové AS FIT: Martin Novotný
Hosté: Jan Železný, Marcel Jiřina, Pavel Tvrdík, Miroslav Balík, Ivan Halaška

Předsednictvo senátu ve složení
Martin Kohlík (předseda), Michal Šoch (předsedající), Jan Bouchner (tajemník)

Zápis zapsal: Jan Bouchner

Program
1. Schválení programu 12. zasedání
2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 11. zasedání
3. Elektronická hlasování
4. Prospěchová stipendia
5. Finanční zpráva o hospodaření za rok 2013
6. Jednací řád
7. Začlenění Audiovizuálního centra studentů ČVUT, z.s. do struktury fakulty
8. Různé
9. Termíny a úkoly 13. zasedání AS FIT

Průběh zasedání

1. Schválení programu 12. zasedání
Hlasování:

Pro Proti Zdrželi se

7 0 0

Program 12. zasedání byl schválen



2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 11. zasedání
Kontrola úkolů: senát aktuálně neřeší žádný úkol
Hlasování:

Pro Proti Zdrželi se

7 0 0

Zápis 11. zasedání byl schválen

3. Elektronická hlasování
Mezi 11. a 12. zasedáním proběhlo jedno elektronické hlasování.
Téma: Posun termínu zasedání AS FIT z 27.2. 2014 16:00 na 20.3. 2014 16:00
Hlasování:

Pro Proti Zdrželi se

9 0 1

Pro: Jiří Douša, Martin Novotný, Alois Pluháček, Petr Matyáš, Michal Šoch, Jan Friedl, Jan 
Nohavica, Jan Bouchner, Martin Kohlík
Zdrželi se: Petr Pulc

Byl schválen posun zasedání AS FIT z 27.2. 2014 16:00 na 20.3. 2014 16:00

4. Prospěchová stipendia
Proděkan Balík měl pro senát připravené informace o prospěchových stipendiích za zimní 
semestr ak. roku 2013/2014. Senátu byla představena částka 1,6 mil Kč, která má být pro 
vyplácení stipendií použita. Nejlepším studentům (1. průměrová kategorie <1,00; 1,10>) 
bude za ZS vyplaceno 10596 Kč, což je čtyřikrát více, než studentům z poslední průměrové 
kategorie, která je ještě odměňována (vážený průměr (1,50; 1,80>). Následně proběhla diskuse, 
kdy se vyměřená částka porovnávala s vyměřenými částkám z minulých let a debatovalo se o 
modelu, který je aktuálně nastaven (odstupňování částek na základě průměru - lineární model), 
s ohledem na možné změny do budoucna.  
Jan Friedl se ptal na možnost zvýšení částky. Proděkan Balík vysvětlil, že částka je nastavena 
tak, aby byly ponechány rezervy (například pro vyplácení Ceny děkana za vynikající 
závěrečnou práci). Senát po vyslechnutí všech informací hlasoval o schválení částky.

Hlasování o částce:

Pro Proti Zdrželi se



8 0 0

Vyměřená částka 1 600 000 Kč byla schválena.

5. Finanční zpráva o hospodaření za rok 2013
Děkan Tvrdík společně s tajemníkem fakulty Janem Železným předložili senátu ke schválení 
Finanční zprávu o hospodaření za 2013. Zprávu detailněji představil a na následné dotazy 
senátu odpovídal tajemník Železný. Poté proběhlo hlasování:

Hlasování:

Pro Proti Zdrželi se

8 0 0

Finanční zpráva o hospodaření za rok 2013 byla senátem schválena.

6. Jednací řád
Alois Pluháček otevřel diskuzi k délce vystoupení jednotlivých členů senátu a hostů. Senát se 
shodl, že se bude snažit jednat co nejeefektivněji a předsedající se bude snažit zasedání lépe 
řídit, aby byl čas zasedání využíván efektivně. Dále se diskutovalo technické provedení tajných 
hlasování.

7. Začlenění Audiovizuálního centra studentů ČVUT, z.s. do struktury 
fakulty
Slovo si vzal Petr Pulc jakožto vedoucí AVC ČVUT. Jeho cílem bylo zpravit senát o tom, 
v jakém vztahu s fakultou audiovizuální centrum aktuálně je a jaké jsou možnosti budoucí 
spolupráce. AVC je vzhledem k FIT externím subjektem aktuálně sídlícím v místnosti 1351 
budovy A. Děkan Tvrdík s Petrem Pulcem diskutoval o dvou možnostech spolupráce, které 
připadají v úvahu:

1. AVC by se stalo součástí fakulty, přičemž členové centra by byli vedeni jako 
zaměstnanci, byly by stanoveny různé formy práce pro fakultu apod.

2. AVC jako sdružení, přičemž by jim byla místnost  fakultou pronajímána, práce pro 
fakultu by probíhaly na dohodu a centrum by si tak zachovalo svou nezávislost a mohlo 
by realizovat i vlastní projekty.

Petr Pulc je pro variantu č. 2 a s děkanem Tvrdíkem o tom bude dále jednat bez senátu.

8. Různé



1. Jan Nohavice se tázal, jak je to se zánikem senátorských mandátů, o které by v případě 
úspěšných červnových státnic přišli 2 studentští senátoři. Mandáty v takovém případě 
zaniknou a z řad studentů by nastoupili dva náhradníci.

2. Jan Friedl se ptal děkana Tvrdíka na aktuální situaci okolo systému BPM pro závěrečné 
práce. Aktuálně (od února) probíhají konfigurace, systémové úpravy a odstraňování 
chyb. Z hlediska úplné funkčnosti systém stále není hotový, postupuje se ale v tom, aby 
v další vlně zadávání prací byl systém již plně funkční bez chyb. 

3. Děkan Tvrdík promluvil o shánění sponzorů na oslavu výročí 5 let od založení FIT.
4. Jiří Douša se tázal studentských senátorů na využívání jim vyhrazené místnosti v 

budově A. Studentští senátoři se této místnosti vzdali ve prospěch fakulty.

9. Termíny a úkoly 13. zasedání AS FIT
Návrh termínu zasedání: 15. 5. 2014, 16:00 

Hlasování:

Pro Proti Zdrželi se

8 0 0

Příští zasedání AS FIT se uskuteční 15. 5. 2014 v 16:00 v zasedací místnosti FIT ČVUT, 
Thákurova 9, Praha 6. 
 
V Jihlavě dne 22. 3. 2014

Ing. Martin Kohlík Ing. Michal Šoch, Ph.D. Bc. Jan Bouchner 
 předseda AS FIT    předsedající AS FIT   tajemník AS FIT


