Zápis z 16. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 4. 11. 2015
(volební období 2014 – 2016)
Přítomni:
za zaměstnaneckou část: Ing. Alexandra Dvořáčková, Ing. Bc. Jakub Hospodka, Ph.D., Ing.
Helena Chalupníčková, Ing. Martin Jacura, Ph.D., Ing. Jan Krčál, Ph.D., Ing. Bc. Petr
Kumpošt, Ph.D., Ing. Tomáš Padělek, Ing. Zdeněk Říha, Ph.D., Ing. Lukáš Svoboda
za studentskou část: Bc. Ondřej Hába, Ing. Ota Hajzler, Ing. Jana Jirků, Bc. Martin Kobosil,
Bc. Hana Najzarová, Bc. Oldřich Štumbauer, Ing. lic. Krzysztof Paweł Urbaniec
Omluveni: Ing. Jana Kaliková, Ph.D., Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D., Ing. Jan Vyčichl,
Ph.D.
Hosté: prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D., prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c., doc. Ing.
Stanislav Szabo, Ph.D., MBA, Ing. Tomáš Doktor, Ing. Miroslav Vaniš
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Informace z vedení fakulty
Doplnění vědecké rady ČVUT FD (doc. Szabo)
Příprava dne otevřených dveří
Informace z AS ČVUT
Informace SKAS FD
Různé

- Dr. M. Jacura
- prof. M. Svítek
- prof. M. Svítek
- Ing. O. Hajzler
- Dr. D. Kočárková
- Ing. O. Hajzler

Průběh zasedání:
Předseda AS ČVUT FD Jacura zahájil 16. řádné zasedání Akademického senátu Fakulty
dopravní, přivítal senátory a přítomné hosty. Seznámil senátory s programem a navrhl, aby
přítomní členové legislativní komise AS ČVUT FD doplnění o Ing. Dvořáčkovou byli pro 15.
zasedání komisí volební. AS s tímto návrhem souhlasil.
Usnesení 16 - 00: Legislativní komise AS ČVUT FD bude pro 15. zasedání i komisí volební.
Hlasování: 13 - 0 – 0
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z 15. řádného zasedání AS ČVUT FD ze dne 22. 9. 2015 byl senátorům rozeslán 25. 9.
2015, byly zaslány připomínky (Urbaniec, Jacura, Dvořáčková), které byly zapracovány.
Další připomínky byly zapracovány na místě (Urbaniec).
Usnesení 16 – 01: Schválení zápisu z 15. řádného zasedání AS ČVUT FD se zapracovanými
připomínkami.
Hlasování: 13 – 0 – 0
2) Informace z vedení fakulty
Děkan FD prof. Svítek informoval AS ČVUT FD o prof. Moosovi.
 Prof. Moos dostal od prezidenta ČR Miloše Zemana medaili za zásluhy. Tuto medaili
dostali v historii z ČVUT pouze dva lidé.




Prof. Moos odstupuje z funkce proděkana pro výstavbu, tak jak bylo na začátku
funkčního období domluveno. Nástupce si pan profesor vybere sám. Akademické obci
bude tento kandidát představen v novém roce.
Koncem ledna by měla proběhnout oslava věnovaná prof. Moosovi.

Prof. Svítek poděkoval organizátorům akce „20 let Děčína“ a pochválil je za zajímavý
program. Dále pan děkan poděkoval Ing. Krčálovi za nové webové stránky FD.
Prof. Svítek se dále v rychlosti zmínil o setkání AO a diskusi nad dlouhodobým záměrem FD.
Mezi další informace z dění fakulty patří:
 Zrušení indexů – o této problematice nás bude informovat doc. Čarský na příštím
zasedání AS ČVUT FD.
 Rekonstrukce kanalizace v budově Konvikt – celá akce by měla být ukončena
v polovině listopadu.
 Koncert v Betlémské kapli, který proběhne 29. 11. 2015. Při této příležitosti budou
předány medaile osobnostem FD.
Senátoři položili panu děkanovi následující dotazy:
 Ing. Hajzler se zaměřil na catering u státnic a jestli mají občerstvení zajišťovat
studenti nebo ústavy sami. Tato otázka byla položena na minulém zasedání. Bohužel
se grémium k této problematice nedostalo, ale bude se tím zabývat na příštím
zasedání.
 Ing. Dvořáčková se zeptala na dlouhodobý záměr ČVUT. Zajímala se především, kdy
bude nová úprava a kdy bude uveřejněna. Prof. Svítek informoval, že dlouhodobý
záměr ČVUT byl schválen „velkým“ akademickým senátem a že z tohoto záměru
vychází záměr FD.
 Ing. Chalupníčková upozornila, že 19.11 proběhne v Betlémské kapli zasedání AO
ČVUT k dlouhodobému záměru ČVUT.
 Bc. Hába se zeptal na výpadek „disků“. Ing. Svoboda (zástupce IT) si vzal slovo a
informoval o aktuální situaci. Ujistil přítomné senátory, že do konce listopadu bude
vše fungovat a že by mělo dojít pouze k malým ztrátám dat. O situaci bude informovat
AO mailem.
 Bc. Najzarová se zeptala na počty studentů v jednotlivých oborech. Tato problematika
se bude podrobněji řešit na příštím zasedání za přítomnosti doc. Čarského.

3) Doplnění vědecké rady ČVUT FD
Prof. Svítek navrhl do vědecké rady doc. Szaba (K621). Doc. Szabo se představil AS a
pronesl pár slov. Doc. Szabo uvedl, že chce především hájit zájmy FD.
Během krátké diskuse se senátoři zaměřili na odbornost doc. Szaba, a to především
v porovnání s prof. Duchoněm. Podle slov doc. Szaba je stejně jako prof. Duchoň především
ekonomem. Na otázku, jestli by doc. Szabo měl na zasedání čas, uvedl, že vědeckou radu
považuje za důležitou a že si na ni čas udělá.
Ing. Chalupníčková vystoupila a podpořila doc. Szaba.
Následovalo tajné hlasování.
Usnesení 16 – 02: Doc. Szabo byl schválen do vědecké rady AS ČVUT FD
Hlasování: 12 – 3 – 1

4) Příprava dne otevřených dveří
Ing. Hajzler informoval senát o připravovaném DOD, který proběhne 27. 11. 2015 a poprosil
senátory o součinnost. Celý den otevřených dveří je v režii studentské části AS ČVUT FD a
měl by být zaměřen na jednotlivé obory a nikoliv pouze na ústavy. Tento přístup se
v minulém roce osvědčil, a proto v něm chtějí studenti pokračovat.
5) Informace z AS ČVUT
Ing. Tomáš Doktor informoval AS ČVUT FD o dění na „velkém“ senátu:
 CIIRC – do budovy v ulici Jugoslávských partyzánů se přestěhuje i rektorát
 Dlouhodobý záměr – v dokumentu je uvedeno, aby se zachovala suverenita
jednotlivých fakult tak, jak vyplývá z historie.
 INOVACENTRUM – tato část ČVUT se zruší a některé menší části se přesunou
pod řízení projektů ČVUT
 Prorektorem pro rozvoj se stal doc. Ing. Jan Chyský, CSc.
 Na cenu Jana Opletala byl nominován bývalý senátor a zároveň doktorand FD Ing.
Petr Šatra. Cena se uděluje osobnosti nebo skupině osobností za výjimečný přínos
v rozvoji akademické obce, hájení akademických práv a svobod, posílení
studentských práv a svobod, významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné
zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci v uplynulém období.
6) Informace SKAS FD
Bc. Najzarová oznámila AS ČVUT FD, že odstupuje z funkce senátorky. Prvním
náhradníkem je Bc. Pavel Brodský, který se funkce senátora vzdal. Dalším v pořadí je Ing.
Tomáš Duša, který souhlasil s nastoupením do senátu.
7) Různé
Ing. Krčál informoval, že 4.12 proběhne tradiční konference projektů.

Zapsal: Ing. Ota Hajzler

