
Zápis z 5. zasedání AS FIT ČVUT v Praze 
 
Místo a čas konání:  
Středa 5. 10. 2016, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 19:45 - 21:30. 
 
Přítomni: 

- Členové AS FIT: Matěj Bartík, Rudolf B. Blažek (příchod o 15 min později), Magda 
Friedjungová, Ondřej Guth, Stanislav Jeřábek, Tomáš Kalvoda, Eliška Šestáková, 
Michal Šoch 

- Omluveni: Lukáš Bařinka, Daniel Vašata 
- Hosté: Marcel Jiřina, Martin Novotný, Pavel Tvrdík, Jan Železný 

 
Předsednictvo senátu ve složení:  
Tomáš Kalvoda – předseda, Michal Šoch – předsedající, Magda Friedjungová - tajemník 
 
Zápis zapsala:  
Magda Friedjungová 
 
Přílohy:  

- Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční a kombinované formy bakalářského 
studijního programu Informatika pro akademický rok 2017/2018 

- Conditions for the admission to the Informatics Bachelor degree study programme for 
the academic year 2017/18  

- Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy navazujícího magisterského 
studijního programu Informatika pro akademický rok 2017/2018 

- Conditions for the admission to the Informatics Master degree study programme for 
academic year 2017/18 

 
Program: 
1. Schválení programu 5. zasedání 
2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 4. zasedání 
3. Elektronická hlasování 
4. Podmínky přijímacího řízení BSP(E) a MSP(E) 
5. Volební komise pro volby do AS ČVUT 
6. Podpora spolupráce se středními školami 
7. VýLet 
8. Nákup zboží a služeb mimo EU 
9. Volba předsedy AS FIT 
10. Různé 
11. Termín a úkoly 6. zasedání AS FIT 
 
Průběh zasedání: 



1. Schválení programu 5. zasedání 
Hlasování: 

Pro Proti Zdrželi se 

7 0 0 

 
Program 5. zasedání byl schválen. 
 
Mezi senátory byl přivítán Stanislav Jeřábek, který nahradil studentského senátora Jana 
Friedla, který ve svém mandátu nemohl dále pokračovat. 

2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 4. zasedání 
Z 4. zasedání AS FIT dne 17. 5. 2016 nevyplynuly pro AS FIT žádné úkoly ke kontrole. 
 
Hlasování: 

Pro Proti Zdrželi se 

6 0 1 

 
Zápis z 4. zasedání byl schválen. 
 

3. Elektronická hlasování 
Prostřednictvím elektronického hlasování proběhlo schválení termínu 5. zasedání AS FIT. Z 
navržených termínů byl zvolen termín 5. 10. 2016 v 19:45.  
 
Hlasování: 

Pro Proti Zdrželi se 

8 2 0 

 
Pro hlasovali: Rudolf B. Blažek, Matěj Bartík, Magda Friedjungová, Ondřej Guth, Stanislav 
Jeřábek, Tomáš Kalvoda, Eliška Šestáková, Michal Šoch 
 
Proti: Lukáš Bařinka, Daniel Vašata 
 
Jako termín 5. zasedání AS FIT byl zvolen den 5. 10. 2016 od 19:45. 

4. Podmínky přijímacího řízení BSP(E) a MSP(E) 
Děkan fakulty předložil ke schválení podmínky přijímacího řízení pro BSP(E) a MSP(E) pro 
akademický rok 2017/2018. Oproti loňskému roku nastalo několik změn, mezi zásadní patří 
doložení úředně ověřené kopie dokladu o úspěšně vykonané zkoušce z českého jazyka 



úrovně nejméně B2 Společného evropského referenčního rámce – netýká se občanů České 
republiky a Slovenské republiky a absolventů vysokých škol ve studijním programu v 
českém jazyce, při podávání přihlášky ke studiu BSP či MSP. Dále došlo ke sloučení 
Podmínek pro přijetí ke studiu a Směrnice děkana FIT ČVUT pro přijímací řízení do jednoho 
dokumentu, čímž došlo k odstranění duplicit. 
 
O dokumentech se hlasuje jako o celku. 
 
Hlasování: 

Pro Proti Zdrželi se 

8 0 0 

 
Podmínky přijímacího řízení BSP(E) a MSP(E) pro akademický rok 2017/2018 byly 
schváleny. 
 

5. Volební komise pro volby do AS ČVUT 
Byli navrženi kandidáti na členy volební komise pro volby do AS ČVUT: 

- z řad zaměstnanců: Pavel Kubalík, Jan Schmidt, Ondřej Suchý 
- z řad studentů: Petr Pulc, Eliška Šestáková 

 
Všichni navržení s kandidaturou souhlasí. 
 
Tajné hlasování, o členech volební komise se hlasuje jako o celku. Do volební komise pro 
toto hlasování byli navrženi: Tomáš Kalvoda, Michal Šoch. 
 
Hlasování o volební komisi pro toto hlasování: 

Pro Proti Zdrželi se 

8 0 0 

 
Volební komise pro hlasování ve složení Tomáš Kalvoda a Michal Šoch byla schválena. 
 
Hlasování o volební komisi pro doplňující volby: 

Pro Proti Zdrželi se 

8 0 0 

 
Volební komise pro volby do AS ČVUT byla zvolena ve složení: Pavel Kubalík, Petr Pulc, 
Jan Schmidt, Ondřej Suchý a Eliška Šestáková. 



6. Podpora spolupráce se středními školami 
Senátor Matěj Bartík navrhl jako bod programu zasedání AS FIT projednání projektu, který 
je zaměřen na spolupráci se středními školami. Děkan fakulty přítomné senátory seznámil s 
detaily tohoto grantu - jedná se o rozvojový projekt ČVUT na rok 2016 s názvem dílčího 
úkolu “FIKS - Fiťácký informatický korespondenční seminář, IT soutěže, letní školy, odborné 
workshopy, soustředění pro učitele informatiky ze ZŠ a SŠ”, jehož řešitelem je Bc. Veronika 
Dvořáková. Pro rok 2016 fakulta obdržela 260 tis. Kč a většina těchto peněz je již 
vyčerpána. V roce 2017 proběhnou obdobné aktivity, ale s větším důrazem na podporu 
spolupráce se středními školami.  

 
7. VýLet 
Martin Novotný do programu zasedání senátu navrhl projednání fakultní aktivity VýLet - 
jedná se o Program podpory letního studentského výzkumu FIT, nazvaný Výzkumné léto na 
FITu (VýLeT) a vyhlašovaný děkanem fakulty. Program má za cíl podpořit nadané studenty, 
zapojit je do vědecko-výzkumných aktivit na fakultě a vést je k samostatné vědecké práci a 
publikační činnosti. Při splnění podmínek VýLetu jsou studenti odměněni účelovým 
stipendiem. Martin Novotný položil proděkanovi pro rozvoj několik otázek ohledně smluv 
mezi fakultou a studenty, financování studentům a stavu vyplacených stipendií. Zásadní část 
konverzace proběhla po e-mailu, kde byla většina otázek zodpovězena a tak na zasedání 
AS FIT došlo pouze ke shrnutí a vysvětlení zbývajících nejasností. 

8. Nákup zboží a služeb mimo EU 
Senátor Matěj Bartík položil otázku, proč není možné nakupovat zboží a služby mimo EU. 
Tajemník fakulty podrobně objasnil situaci s tímto přechodným opatřením, které má fakultu 
chránit proti možným vysokým finančním pokutám za chyby ve finančních a daňových 
dokladech, které se často vyskytují u zboží a služeb mimo EU. Nákupy mimo EU je tedy 
nutné konzultovat s vedoucím daného oddělení nebo přímo s tajemníkem. 

9. Volba předsedy AS FIT 
Kandidát: Ing. Stanislav Jeřábek 
 
Tajné hlasování. Do volební komise pro toto hlasování byli navrženi: Tomáš Kalvoda, Michal 
Šoch. 
 
Hlasování o volební komisi: 

Pro Proti Zdrželi se 

8 0 0 

 
Volební komise pro hlasování ve složení Tomáš Kalvoda a Michal Šoch byla schválena. 
 
Hlasování o předsedovi AS FIT: 



Pro Proti Zdrželi se 

8 0 0 

  
Předsedou AS FIT byl zvolen Ing. Stanislav Jeřábek. 
 

10. Různé 

10.1 Postup/harmonogram přeschvalování vnitřních předpisů 
Senátor Stanislav Jeřábek přítomné seznámil s nutnými změnami některých fakultních 
dokumentů, které vyplývají z novely zákona o vysokých školách. Tyto změny musí fakulta 
implementovat do jednoho roku. Senátoři se dohodli, že začnou systematicky pracovat na 
změně volebního a jednacího řádu. 

10.2 Emailové konference 
Senátor Stanislav Jeřábek prostřednictvím krátké prezentace seznámil přítomné s 
problematikou emailových konferencí, konkrétně pokud je dotyčný členem více konferencí, 
kterým je najednou zaslán totožný email, obdrží tento email z každé konference, které je 
členem. Stanislav Jeřábek navrhl jistá řešení, která projedná se správcem emailových 
konferencí Ing. Martinem Bílým. 

10.3 Komise pro bezpečnost IS na FIT 
Senátor a předseda Komise pro bezpečnost IS na FIT Rudolf B. Blažek přítomné krátce 
obeznámil s průběhem prací této komise. Komise jednala s vedoucím oddělení ICT Ing. 
Tomášem Kadlecem a Ing. Martinem Bílým o možné spolupráci - oba oslovení k této 
možnosti zaujali pozitivní postoj.  
  

11. Termín a úkoly 6. zasedání AS FIT 
Pro 6. zasedání AS FIT nebyly stanoveny žádné úkoly. Proběhlo hlasování o termínu 6. 
zasedání AS FIT dne 21. 2. 2017 v 19:45. 
 
Hlasování: 

Pro Proti Zdrželi se 

7 0 1 

 
 Příští zasedání AS FIT se uskuteční dne 21. 2. 2017 v 19:45 v zasedací místnosti FIT 
ČVUT T9:364, Thákurova 9, Praha 6. 
 
 
 



 
Ing. Stanislav Jeřábek                Ing. Michal Šoch, Ph.D.          Ing. Magda Friedjungová  
     předseda AS FIT                       předsedající AS FIT                   tajemník AS FIT 

 
 


