
Zápis z 9. zasedání Akademického senátu 
FIT ze dne 12. 5. 2020 
Na devátém zasedání AS FIT ČVUT proběhlo schválení výroční zprávy o hospodaření FIT, 
schválení výroční zprávy o činnosti FIT, schválení výše prospěchového stipendia za ZS 2019/20 
a schválení změn přijímacích podmínek do BSP a MSP. Dále bylo přijato usnesení podporující 
schválení předložené změny Volebního řádu AS ČVUT. V bodu Různé byl diskutován výklad 
řádu doktorského studia na FIT a kariérní řád ČVUT. Zasedání proběhlo 12. 5. 2020 od 10:00 
on-line přes aplikaci MS Teams. 
 

● Místo a čas konání 
Čtvrtek 12. 5. 2020, on-line přes aplikaci MS Teams, doba trvání 10:00–12:00. 

 
● Přítomní senátoři 

Lukáš Bařinka, Magda Friedjungová, Stanislav Jeřábek, Jan Onderka, Marek Suchánek, 
Tomáš Valla, Daniel Vašata, Michal Šoch, David Buchtela 

 
● Hosté 

Marcel Jiřina, Zdeněk Muzikář, Michal Farník, Martin Novotný, Petra Pavlíčková, Jan 
Železný, Petra Svobodová Hejlová, Martin Vaňko, František Janouch 
 

● Předsednictvo senátu ve složení 
Magda Friedjungová – předseda 
Daniel Vašata – tajemník 
Michal Šoch – předsedající 

 
● Zápis zapsal 

Daniel Vašata 
 

● Program 
1. Schválení programu 9. zasedání 
2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 8. zasedání AS FIT 
3. Výroční zpráva o hospodaření 
4. Výroční zpráva o činnosti  
5. Výše prospěchového stipendia za ZS 2019/20 
6. Změna Volebního řádu AS ČVUT 
7. Přijímací řízení BSP a MSP 
8. Různé 
9. Termín a úkoly 10. zasedání AS FIT 

 
 



1. Schválení programu 9. zasedání 
Návrh 
AS FIT schvaluje program 9. zasedání AS FIT. 
 
Hlasování 

Pro Proti Zdrželi se 

8 0 0 

 
 
Výsledek 
Program 9. zasedání byl schválen. 

2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 8. zasedání AS FIT 
AS FIT zkontroloval úkoly a schválil zápis z 8. zasedání AS FIT. Z předchozího zasedání 
neplynou žádné úkoly. 
 
Elektronická hlasování: 

1. Návrh žádosti o akreditaci magisterského studijního programu v anglickém jazyce. 
Pro: 8 (Šoch, Guth, Vašata, Friedjungová, Suchánek, Buchtela, Bařinka, 
Onderka) 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 (Valla) 
Nehlasovali: 1 (Jeřábek) 

Výsledek: AS FIT souhlasí s předloženým návrhem žádosti o akreditaci magisterského 
studijního programu v anglickém jazyce. 
 

2. Návrh termínu 9. zasedání, a to dne 12. 5. 2020 od 10:00. 
Pro: 7 (Valla, Onderka, Jeřábek, Suchánek, Bařinka, Vašata, Friedjungová) 
Proti: 2 (Guth, Šoch) 
Zdrželi se: 0 
Nehlasovali: 1 (Buchtela) 

Výsledek: 9. zasedání proběhne dne 12. 5. 2020 od 10:00. 
 
 
 

 
Návrh 
AS FIT schvaluje zápis z 8. zasedání AS FIT. 



 
Hlasování 

Pro Proti Zdrželi se 

9 0 0 

 
 
Výsledek 
Zápis z 8. zasedání AS FIT byl schválen. 

3. Výroční zpráva o hospodaření 
Tajemník FIT Ing. Jan Železný seznámil AS FIT s aktuální výroční zprávou FIT o hospodaření 
předloženou děkanem. 
 
Jan Onderka vznesl dotaz, zda se předpokládá nějaký dopad hospodaření v souvislosti 
COVID-19. Tajemník reagoval, že s děkanem připravují materiál, který aktuální situaci a její 
dopady řeší. 
 
Lukáš Bařinka dále vznesl dva dotazy. V prvním se ptal, zda statistiky průměrných měsíčních 
příjmů uvedených ve zprávě odpovídají hrubé, čisté nebo superhrubé mzdě. Dle tajemníka se 
jedná o hrubou mzdu. Druhý dotaz se týkal slíbených přehledů porovnávajících návrh rozpočtu 
pro rok 2019 se skutečnými výsledky roku 2019. Existence takovýchto přehledů by umožnila 
efektivně srovnat, jak se skutečné hospodářské výsledky liší od předpokladu uvedeného v 
návrhu rozpočtu. 
 
Tajemník s děkanem přislíbili, že když senát dodá konkrétní požadavek, v jaké podobě by si 
takové přehledy představoval, budou připraveny před schvalováním návrhu rozpočtu pro rok 
2020. Lukáš Bařinka přislíbil, že připraví návrh požadavku zadání, které senát následně 
prodiskutuje a potom předá děkanovi a tajemníkovi. 
 
Další dotazy k tématu nebyly, a tak bylo přistoupeno k hlasování. 
 

 
Návrh 
AS FIT schvaluje předloženou Výroční zprávu o hospodaření ČVUT FIT za rok 2019. 
 
Hlasování 

Pro Proti Zdrželi se 

9 0 0 

 



Výsledek 
Předložená Výroční zpráva o hospodaření ČVUT FIT za rok 2019 byla schválena. 
 

4. Výroční zpráva o činnosti 
Děkan FIT krátce uvedl předloženou výroční zprávu o činnosti ČVUT FIT za rok 2019. Další 
informace doplnila proděkanka pro rozvoj Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D. Letošní verze prošla 
několika koly připomínek v rámci grémia a i senátu a také korekturou po stránce grafické i 
jazykové. 
 
Stanislav Jeřábek vznesl připomínku, která byla iniciována diskuzí s předsedkyní legislativní 
komise AS ČVUT, Mgr. Veronikou Vymětalovou, Ph.D. Podle ní ve zprávě chybí informace 
plynoucí z paragrafu 18 zákona č. 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím). V 
senátu následně proběhla diskuze, zda se tento zákon vztahuje na fakultu nebo pouze na celé 
ČVUT. Dle názoru fakultního právníka JUDr. Františka Janoucha, který byl jednání také 
přítomen, se to fakulty přímo netýká. Tím, že fakulta nemá samostatné IČO, není povinným 
subjektem dle uvedeného zákona. Stanislav Jeřábek přislíbil, že se o této věci s předsedkyní 
legislativní komise AS ČVUT ještě poradí. 
 
Další dotazy k tématu nebyly, a tak bylo přistoupeno k hlasování. 
 

 
Návrh 
AS FIT schvaluje předloženou Výroční zprávu o činnosti ČVUT FIT za rok 2019. 
 
Hlasování 

Pro Proti Zdrželi se 

9 0 0 

 
Výsledek 
Předložená Výroční zpráva o činnosti ČVUT FIT za rok 2019 byla schválena. 
 

5. Výše prospěchového stipendia za ZS 2019/20 
Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Ing. Zdeněk Muzikář, CSc., navrhl pro vyplacení 
prospěchových stipendií částku 15 500 Kč pro nejlepší kategorii prospěchu za výsledky v 
zimním semestru 2019/2020 což odpovídá celkovému vyplacení částky 2 232 000 Kč. 
 



Mezi senátory, proděkanem a děkanem následně proběhla diskuze o vlivu aktuální situace a 
zejména výpadku zdrojů do stipendijního fondu v důsledku plošného odpuštění plateb za 
prodloužené studium. Dle proděkana pro studijní a pedagogickou činnost půlroční výpadek v 
platbách za prodloužené studium problémy nezpůsobí, protože ve stipendijním fondu máme 
dostatečný finanční polštář. Fakulta tedy předpokládá, že budeme schopni výši prospěchového 
stipendia udržet na podobné úrovni jako doposud. 
 
Stanislav Jeřábek vznesl dotaz na výši finanční rezervy na příští výplatu. Dle proděkana a 
tajemníka jednak příjmy stále dobíhají a jednak máme rezervu cca 6 mil. Kč, a tedy 
předpokládaný výpadek ve výši 2 mil. Kč by neměl představovat problém. 
 
Na závěr Lukáš Bařinka poděkoval děkanovi za dodání požadovaného souhrnného přehledu o 
pohybech ve stipendijním fondu včetně účelu jednotlivých částek.  
 
Další dotazy k tématu nebyly, a tak bylo přistoupeno k hlasování. 
 

 
Návrh 
AS FIT schvaluje navrhovanou výši 15 500 Kč prospěchového stipendia za výsledky v ZS 
2019/2020 pro nejlepší kategorii prospěchu. 
 
 
Hlasování 

Pro Proti Zdrželi se 

9 0 0 

 
Výsledek 
Výše prospěchového stipendia za výsledky v ZS 2019/2020 byla schválena. 
 

6. Změna Volebního řádu AS ČVUT 
Senátorka Magda Friedjungová uvedla tento bod s tím, že byl předložen na základě žádosti 
člena AS ČVUT Ing. Michala Farníka, kterému následně předala slovo, aby změny představil.  
 
Ing. Michal Farník ve stručnosti seznámil členy senátu se změnami Volebního řádu AS ČVUT. 
Připomněl, že jde o opětovné předložení, kdy původní verze na podzim těsně neprošla. Změny 
byly podrobně popsány v důvodové zprávě. Asi nejzásadnější je zkrácení mandátu 
studentských senátorů a koncept klouzavého mandátu. AS ČVUT si od této změny slibuje 
snížení časové náročnosti pro studentské senátory, což je aktuálně vnímáno jako problém. 
Např. pro studenta, na kterého v aktuálním nastavení připadaly volby v 1. ročníku, a pak až ve 



4., bylo problematické stát se senátorem. Dále si senát slibuje pozitivní přínos aktualizací 
seznamu náhradníků každý rok, což by mělo vést k odpadnutí nutnosti pořádat doplňovacích 
volby. 
 
Stanislav Jeřábek jako spoluautor tuto změnu vítá. Doufá v rozhýbání senátu. Rád by v 
budoucnu inicioval podobnou změnu i na úrovni AS FIT. 
 
Tomáš Valla vznesl komentář, jak je to s časovým termínem mandátu, který je plánován od 
ledna do prosince a navrhl, zda by nemělo smysl to posunout na termín od září do října. Michal 
Farník zmínil, že při přípravě změn vycházeli z toho, jak to teď bylo. Navíc počítají s tím, že 
jednou za 3 roky by se ke studentským volbám připojily volby do obvodu akademických 
pracovníků. 
 
Dále bylo na základě dotazu Jana Onderky diskutováno, zda bude dostatek zájemců jak 
aktivních (kandidátů), tak pasivních (volících) a zda nebude třeba často opakovat volby. Dle 
Michala Farníka data z VŠCHT ukazují, že se po zavedení podobné změny zvedl počet 
kandidátů a neklesla při tom volební účast. Očekává tedy, že i na FIT se v důsledku přihlásí 
více kandidátů a bude tedy i více náhradníků. 
 
 

 
Návrh usnesení  
Usnesení 9/1: AS FIT se seznámil s navrženou změnou Volebního řádu AS ČVUT a podporuje 
schválení předložené změny Volebního řádu AS ČVUT. 
 
Hlasování 

Pro Proti Zdrželi se 

9 0 0 

 
Výsledek 
Usnesení 9/1 bylo schváleno. 
 

7. Přijímací řízení BSP a MSP 
Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Ing. Zdeněk Muzikář, CSc., seznámil členy 
senátu s aktualizací podmínek pro přijetí do BSP a MSP pro akademický rok 2020/2021. 
Změny reagují na aktuální situaci s COVID-19 a právně se opírají o Lex specialis (zákon č. 
188/2020 SB.). Jedná se především o změny v termínech a přidání dalšího termínu pro 
zájemce, kteří se nebudou moci dostavit na první termín. Dále v návrhu došlo k relativizaci 
navazujících termínů, aby nebyly stanoveny na fixní data, ale byly určeny relativně vzhledem k 



datu přijímací zkoušky. Dále nové podmínky umožňují organizaci přijímací zkoušky dalším 
subjektem (probíhá domluva se SCIO). 
 
Následně proběhla krátká diskuze ve které se na základě dotazů Jana Onderky probíral odhad 
počtu studentů, které po těchto změnách mohou nastoupit, situace samoplátců a situace 
stávajících studentů, zejména z ciziny. 
 
Poté bylo přistoupeno k hlasování, které bylo provedeno zvlášť pro BSP a MSP. 
 

 
Návrh 
Senát AS FIT schvaluje změnu podmínek přijímacího řízení do BSP. 
 
Hlasování 

Pro Proti Zdrželi se 

9 0 0 

 
Výsledek 
Změna podmínek přijímacího řízení do BSP byla schválena. 
 

 
Návrh 
Senát AS FIT schvaluje změnu podmínek přijímacího řízení do MSP. 
 
Hlasování 

Pro Proti Zdrželi se 

9 0 0 

 
Výsledek 
Změna podmínek přijímacího řízení do MSP byla schválena. 
 

8. Různé 
V bodu Různé byly vzneseny tři body – výklad řádu doktorského studia, informace o Kariérním 
řádu ČVUT a volba předsednictva AS FIT. 
 



8.1 Výklad řádu doktorského studia 
Dr.-Ing. Martin Novotný požádal v souladu s článkem 6 Jednacího řádu FIT o výklad Řádu 
doktorského studia FIT, konkrétně článku 7., který se týká semestrálního hodnocení doktoranda 
a uznávání publikační činnosti doktoranda. Dle Martina Novotného by se do semestrálního 
hodnocení měly započítávat i publikace z předchozího studia. 
 
Dle informací Magdy Friedjungové senát obdržel komentáře děkana, proděkana pro vědu a 
výzkum, doc. Ing. Štěpána Starosty, Ph.D., a fakultního právníka, JUDr. Františka Janoucha. 
Štěpán Starosta byl dále požádán o výklad z pohledu příslušného proděkana. Následně senát 
také požádá o výklad předsedu ORP, prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc.  
 
Z následné diskuze vyplynulo, že na desátém zasedání cca za měsíc by tuto věc senát FIT 
projednal a přijal usnesení s výkladem. 
 
Martin Novotný poprosil o pozvání k projednávání i případnému oficiálnímu předjednání. Dále 
poprosil o přeposlání výše uvedených vyjádření děkana, proděkana atd.  
 
Stanislav Jeřábek uvedl, že jsou dva možné pohledy na věc a je třeba, aby si fakulta ujasnila, 
který je ten správný. 

8.2 Kariérní řád ČVUT 
Dalším bodem byla diskuze nad kariérním řádem ČVUT, který se bude na senátu ČVUT 
schvalovat v červnu. Děkan zmínil, že kariérní řád FIT se bude tímto kariérním řádem inspirovat. 
Diskuzi o fakultním kariérním řádu lze očekávat na podzim. 
 

8.3 Volba předsednictva AS FIT 
Senátor Jan Onderka připomněl, že už by bylo třeba převolit předsednictvo. Senátoři se 
domluvili, že volba proběhne na příštím zasedání. 
 

9. Termín a úkoly 10. zasedání AS FIT 
Termín a místo 10. zasedání AS FIT bude stanoveno pomocí elektronického hlasování. 
 
 
 
  
Ing. Magda Friedjungová               Ing. Michal Šoch, Ph.D. Ing. Daniel Vašata, Ph.D. 
     předseda AS FIT           předsedající AS FIT       tajemník AS FIT 


