Zápis z 8. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne
8.4.2009
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
doc. Ing. J. Čarský, Ph.D, Ing. M. Jacura, Ing. Bc. D. Kočárková, Ing. Bc. P. Kumpošt,
Ing. V. Němec Ph.D., Ing. M. Novák, Ing. S. Pleninger, Ing. J. Řezníčková, CSc.,
Ing. M. Strouhal
za studentskou část:
Bc. J. Chrápek, Ing. A Keršnerová, Bc. J. Košťálová, M. Lamperová, Bc. J. Nebeská,
Bc. P. Vittek
Omluveni:
Ing. M. Brumovský, Doc. Ing. J. Sodomka, CSc., Ing. P. Zdvořák, Bc. P. Dvořák

Hosté:
Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. – rektor ČVUT v Praze
Prof. Ing. P. Moos, CSc. – děkan fakulty
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Návštěva Rektora ČVUT Prof. Ing.Václava Havlíčka, CSc.
3) Informace z jednání akademického senátu ČVUT – Doc. Sodomka, Ing. Kočárková
4) Různé

Předseda AS FD Ing. V. Němec, Ph.D. zahájil 8. řádné zasedání AS FD ČVUT, přivítal hosty.
Rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. a děkana FD ČVUT v Praze prof.
Ing. Petra Moose, CSc., senátory a seznámil je s programem. Následně požádal předsedu
legislativní komise Ing. M. Jacuru o kontrolu počtu přítomných senátorů.

1) Kontrola zápisů z minulých zasedání
zápis z 6. řádného zasedání ze dne 5.11.2008 byl jednomyslně schválen
Hlasování: 15 – 0 – 0
zápis z 7. řádného zasedání ze dne 18.3.2009 byl schválen
Hlasování: 14 – 0 – 1

2) Návštěva Rektora ČVUT Prof. Ing.Václava Havlíčka, CSc.
Předseda AS FD Ing. V. Němec, Ph.D. ještě jednou přivítal rektora ČVUT v Praze prof.
Ing. Václava Havlíčka, CSc, který odpověděl na připravené otázky.
Fakulta dopravní se již dlouhodobě potýká s nedostatkem prostor pro zajištění svých
vědeckovýzkumných a pedagogických aktivit. AS FD velmi pozitivně hodnotí aktivity
pana děkana spojené s uzavřením dohody mezi FD, FS a FEL na základě níž má přejít
stará budova v Horské ulici pod správu Fakulty dopravní. Jaká je představa konkrétního
harmonogramu redislokace související s budovou Horská a kolik % funkčních ploch by
FD dle pana rektora mohla ke dni redislokace získat.
Členové AS FD s obavami sledují vývoj projektu výstavby nové budovy pro Fakultu
architektury. Nepodařilo se nám získat materiál který by odůvodňoval potřebu této
výstavby z hlediska ekonomické návratnosti a jejího efektivního využití. Jelikož celkové
náklady na výstavbu této budovy, dle našich informací, přesahují částku poskytnutou
účelově na tuto akci, a proto nás velmi zajímá zda existují smluvní garance, že nedojde
k navýšení nákladů na výstavbu nové budovy ČVUT. V souvislosti s tímto tématem je pro
nás překvapující, že dle našich informací není dosud zajištěna strategie na vytvoření
dostatečného množství investičních prostředků, které vzejdou zevnitř ČVUT.
V souvislosti s dlouhodobým poklesem celkového počtu studentů studujících na ČVUT se
ukazuje, že současná metodika pro rozdělování prostředků v rámci ČVUT je nepružná a
znevýhodňuje fakulty, které mají ustálený nebo zvyšující se počet studentů. Nabízí se
otázka, zda není vhodná doba na změnu této metodiky s možností využití (implementace)
procesního systému řízení.
Jaká je možnost prodeje vybraných nemovitostí v majetku ČVUT jako jeden ze zdrojů pro
investiční záměry? Existují nějaké podklady, které se zabývají zhodnocením efektivity
využití tohoto majetku? Co přináší ČVUT vlastnictví těchto objektů jako je např. podíl
v Hotelu Krystal, rekreační areály atd.

S plánovaným zřízením centrální knihovny ČVUT je pro nás stanovisko, které vedení
ČVUT k zajištění provozu knihovny v Horské zaujímá více než aktuální. Provoz knihovny
v Horské je a rovněž do doby než dojde k přesunu celé fakulty do areálu v Dejvicích bude
životně důležitý.
Předseda AS FD poděkoval rektorovi za vyčerpávající odpovědi na výše uvedené otázky.
3) Informace z jednání akademického senátu ČVUT – Doc. Sodomka, Ing. Kočárková

Ing. Bc. D. Kočárková:
Informace ze zasedání AS ČVUT, které se konalo 25.3.2009
-

schválení změn Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze,
schválení Rozpisu příspěvků a neinvestičních dotací ze SR na rok 2009,
projednání Smluv o věcných břemenech,
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-

prof. Bittner informoval o Universitním centru pokročilých

4) Různé
Ing. V. Němec, Ph.D:
-

termín sestavení rozpočtu do 4.5.2009
projednání rozpočtu na kolegiu a grémiu děkana 20.4.2009
HK se sejde s panem tajemníkem po projednání rozpočtu na kolegiu a grémiu děkana

Ing. Bc. P. Kumpošt:
-

dohodnout schůzku HK s panem tajemníkem ohledně rozpočtu
spuštění Ankety studentů
Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. úspěšně obhájil pozici předsedy Rady RVŠ ČR.

Ing. Vladimír Němec, Ph.D.
předseda AS FD
Zapsala: Neničková Olga
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