
Zápis z 8. zasedání AS FIT ČVUT v Praze 
 
Místo a čas konání: 
Pondělí 15. 5. 2017, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 18:00 - 20:30. 
 
Přítomni: 

- Členové AS FIT: Lukáš Bařinka, Rudolf B. Blažek (pozdní příchod), Magda 
Friedjungová, Ondřej Guth, Stanislav Jeřábek, Tomáš Kalvoda, Michal Šoch, Daniel 
Vašata 

- Omluveni: Matěj Bartík, Eliška Šestáková 
- Hosté: Jan Hampl, Marcel Jiřina, Pavel Tvrdík, Jan Žďárek, Jan Železný 

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

- Výroční zpráva o hospodaření Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty 
informačních technologií za rok 2016 

- Výkaz zisku a ztráty 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 
- Rozvaha k 31. 12. 2016 

- dva návrhy Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty informačních technologií 
Českého vysokého učení technického v Praze 

 
Program: 
1. Schválení programu 8. zasedání 
2. Kontrola úkolů a schválení zápisu ze 7. zasedání 
3. Elektronická hlasování 
4. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016 
5. Způsob volby kandidáta na děkana 
6. Jednací řád 
7. Různé 
8. Termín a úkoly 9. zasedání AS FIT 
 
Průběh zasedání: 

1. Schválení programu 8. zasedání 
 
Hlasování o programu 8. zasedání: 
 



Pro Proti Zdrželi se 

7 0 0 

 
Program 8. zasedání byl schválen. 

2. Kontrola úkolů a schválení zápisu ze 7. zasedání 
Ze 7. zasedání AS FIT dne 21. 3. 2017 je úkolem AS FIT úprava základních statutárních 
dokumentů FIT ČVUT. Tento úkol čeká na schválení nového Statutu ČVUT a následnou 
úpravu a předložení statutárních dokumentů FIT děkanem. 
 
Hlasován o zápisu 7. zasedání: 

Pro Proti Zdrželi se 

7 0 0 

 
Zápis ze 7. zasedání byl schválen. 

3. Elektronická hlasování 
Mezi 7. a 8. zasedáním proběhla celkem dvě elektronická hlasování. 
 
Prostřednictvím prvního elektronického hlasování proběhla volba termínu volby kandidáta na 
děkana. Nejvíce hlasů získal termín dne 16. 6. 2017. 
 
Hlasování: 

Pro Proti Zdrželi se 

9 0 1 

 
Pro hlasovali: Matěj Bartík, Lukáš Bařinka, Rudolf B. Blažek, Magda Friedjungová, Ondřej 
Guth, Tomáš Kalvoda, Eliška Šestáková, Michal Šoch, Daniel Vašata 
Zdrželi se: Stanislav Jeřábek 
 
Termín volby kandidáta na děkana byl stanoven na pátek 16. 6. 2017. 
 
Jako druhé následovalo elektronické hlasování ohledně termínu setkání kandidátů na 
děkana s AS FIT. Nejvíce hlasů získal termín dne 8. 6. 2017. 

 
Hlasování: 

Pro Proti Zdrželi se 

8 0 2 

 



Pro hlasovali: Lukáš Bařinka, Rudolf B. Blažek, Magda Friedjungová, Ondřej Guth, Stanislav 
Jeřábek, Tomáš Kalvoda, Eliška Šestáková, Michal Šoch 
Zdrželi se: Matěj Bartík, Daniel Vašata 
 
Termín setkání kandidátu na děkana s AS FIT byl stanoven na čtvrtek 8. 6. 2017.  

4. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016 
Děkan fakulty předložil ke schválení Výroční zprávu o hospodaření za rok 2016. Zpráva byla 
vypracována tajemníkem fakulty Janem Železným, který přítomné krátce seznámil s jejím 
obsahem a stavem hospodaření fakulty za rok 2016. Ve stručnosti fakulta v roce 2016 
hospodařila velmi dobře, došlo opět k posílení FRIM a dalších fondů. V příštích letech nás 
čeká obnova infrastruktury, proto je nezbytné správně hospodařit a fondy posilovat. Také 
dochází k nárůstu mzdových prostředků. Oproti roku 2015 došlo k mírnému úbytku studentů, 
nicméně si FIT v porovnání s ostatními fakultami stojí stále velmi dobře.  
 
Senátoři měli mezi 7. a 8. zasedáním možnost se podrobněji seznámit s výroční zprávou na 
schůzce s tajemníkem a děkanem FIT. Ze senátorů se této schůzky zúčastnil Lukáš Bařinka, 
Magda Friedjungová a Ondřej Guth. Lukáš Bařinka přítomné krátce seznámil s obsahem 
schůzky a dotazy, které komise položila tajemníkovi a děkanovi. Komise neobjevila ve 
výroční zprávě žádné nesrovnalosti. 
 
Hlasování: 

Pro Proti Zdrželi se 

7 0 1 

 
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016 byla schválena. 

5. Způsob volby kandidáta na děkana 
Vzhledem k blížícímu se termínu volby kandidáta na děkana je nutné, aby AS FIT stanovil 
způsob, jakým tato volba bude probíhat. Senátoři se seznámili se způsobem volby, který byl 
praktikován při volbách kandidáta na děkana FIT v roce 2013. Dále vzali v úvahu i způsob 
volby, kterým je volen kandidát na rektora ČVUT a podrobně byl diskutován i způsob, dle 
kterého je volen prezident ČR. Výsledkem diskuze bylo několik návrhů způsobu volby, o 
kterých senátoři hlasovali. Jednotlivé návrhy se lišily především v míře opakování 2. kola 
voleb - zda při nezvolení kandidáta na děkana 2. kolo opakovat a kolikrát. Nejvíce hlasů 
získala varianta Daniela Vašaty a to při nezvolení kandidáta na děkana 2. kolo opakovat 
jedenkrát. 

Způsob volby kandidáta na děkana 
1. kolo 
V 1. kole může každý senátor hlasovat maximálně pro 1 kandidáta. V dané situaci mohou 
nastat dva případy: 

a) Jeden z kandidátů získá 6 a více hlasů  tento kandidát se stává vítězem voleb.⇒  



b) Ani jeden z kandidátů nezíská 6 hlasů  všichni kandidáti s největším počtem⇒  
získaných hlasů postupují do 2. kola. Je-li takový kandidát pouze jeden, postupují do 
2. kola také všichni kandidáti s druhým největším počtem získaných hlasů. 

 
2. kolo 
Ve 2. kole se hlasuje pouze o kandidátech, kteří postoupili z 1. kola. Ve 2. kole může každý 
senátor hlasovat maximálně pro 1 kandidáta. Mohou nastat následující dva případy: 

a) Jeden z kandidátů získá 6 a více hlasů  tento kandidát se stává vítězem voleb.⇒  
b) Ani jeden z kandidátů nezíská 6 hlasů  dojde k opakování volby ve 2. kole. Volba⇒  

se ve 2. kole může opakovat maximálně jedenkrát (tj. volba ve 2. kole může 
proběhnout maximálně dvakrát). 

 
Pokud nebyl kandidát zvolen, končí volby a musí být vypsány znovu. 
 
Volba bude probíhat tajně. Hlasování bude uskutečněno vložením připravených hlasovacích 
lístků do schválených obálek a následným vhozením do urny. V případě, že obálka bude 
obsahovat vícekrát jeden hlasovací lístek nebo bude obsahovat více lístků, než dovoluje 
aktuální kolo, bude celý hlas prohlášen za neplatný. 
 
Hlasování: 

Pro Proti Zdrželi se 

5 1 2 

 
Výše popsaný způsob volby kandidáta na děkana byl schválen. 
 
Dále bylo nutné stanovit čas volby kandidáta na děkana, která se uskuteční dne 16. 6. 2017. 
Proběhla hlasování o třech časech. 
 
Hlasování o zahájení volby v 8:00: 

Pro Proti Zdrželi se 

3 2 3 

 
Hlasování o zahájení volby v 9:00: 

Pro Proti Zdrželi se 

7 0 1 

 
Hlasování o zahájení volby v 10:00: 

Pro Proti Zdrželi se 

5 2 1 

 



Volba kandidáta na děkana se uskuteční dne 16. 6. 2017 v 9:00. 

6. Jednací řád 
Senátoři projednávali dvě varianty nového Jednacího řád AS FIT. První varianta vznikla 
vyjmutím příslušných sekcí z Volebního a jednacího řádu AS FIT. Druhou variantu navrhl 
Daniel Vašata a je inspirována Jednacím řádem AS ČVUT. Senátoři se po diskuzi dále 
zabývali pouze úpravou druhé varianty. V dalším kroku je nutné upravit Volební řád AS FIT a 
Statut FIT a všechny dokumenty postoupit ke schválení AS ČVUT. 

7. Různé 

7.1 Zánik mandátu 
Senátor Rudolf B. Blažek přítomným oznámil ukončení pracovního poměru na FIT ČVUT. 
Od 1. 6. 2017 tak nebude členem AS FIT a roli senátora místo něj převezme Jan Žďárek, 
první zvolený náhradník z volebního obvodu zaměstnanců. 
 
Senátoři Rudolfovi B. Blažkovi poděkovali za spolupráci a popřáli mu hodně štěstí v jeho 
dalších aktivitách. 

7.2 Provozní řád učeben 
Student FIT Jan Hampl přítomné seznámil se svým nesouhlasem ohledně nového 
Provozního řádu učeben, který se vztahuje na všechny učebny v budově A a NB. Tento řád 
vstoupil v platnost 5. 5. 2017 a zavádí jisté restrikce - učebny jsou ve všední dny nově 
uzavřeny již ve 20:00, přestože jsou budovy otevřeny do 22:00. O víkendu jsou učebny zcela 
nepřístupné, přestože je opět možný přístup do obou budov. Daniel Vašata přítomné 
seznámil s informacemi z grémia děkana, kde byl tento řád přijat. Důvodem restrikcí bylo 
bezohledné chování studentů - v učebnách byl často nepořádek, otevřená okna, zapnutý 
projektor a často přítomnost studentů jiných fakult, přestože do učeben mají mít přístup 
pouze studenti FIT. Senátoři se shodli, že tato omezení problém nevychovanosti studentů 
neřeší, pouze omezuje ty studenty, kteří potřebují ke studiu školní počítače, či studenty 
kombinovaného studia, jehož výuka probíhá v sobotu a studenti tak nemají přístup do 
učeben. 
 
Usnesení 8/1 
Senát AS FIT žádá děkana, aby prověřil možnost zmírnění restrikcí „Provozního řádu 
učeben“ v souladu s otevíracími dobami budov. 
 
Hlasování: 

Pro Proti Zdrželi se 

8 0 0 

 
Usnesení 8/1 bylo přijato. 



8. Termín a úkoly 9. zasedání AS FIT 
Pro 9. zasedání nadále zůstává úkolem AS FIT úprava základních statutárních dokumentů 
FIT ČVUT. Termín 9. zasedání AS FIT byl již stanoven na 8. 6. 2017, kdy proběhne setkání 
kandidátů na děkana s AS FIT. Proběhlo hlasování o začátku zasedání. Nejvíce hlasů získal 
čas 15:30. 
 
Hlasování: 

Pro Proti Zdrželi se 

7 1 0 

 
Příští zasedání AS FIT se uskuteční dne 8. 6. 2017 v 15:30 v zasedací místnosti FIT ČVUT 
T9:364, Thákurova 9, Praha 6. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Daniel Vašata, Ph.D.                Ing. Michal Šoch, Ph.D.          Ing. Magda Friedjungová  
     předseda AS FIT                           předsedající AS FIT                   tajemník AS FIT 


