Zápis 1. zasedání AS – FD, konaného dne 18.2.2004
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Doc. M. Jánešová, Doc. D. Nováková,
PhDr. S. Holíková, RNDr. O. Navrátil, RNDr. O. Vraštilová, RNDr. Z. Malá,
Ing. D. Kočárková, Ing. J. Klečáková,
Mgr. J. Černíková, Mgr. M. Hykšová,
za studentskou část:
Ing. D. Bárta, Ing. M. Chvátalová, Ing. M. Jacura, V. Faltus,
Omluveni:
Doc. M. Micka, Doc. J. Sodomka,
Nepřítomni:
J. Civínová, L. Filip, L. Měchurová,
Hosté:
Prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
Ing. Marek Kalika, Ph.D.
Ing. Lenka Hynková

- děkan fakulty
- proděkan pro rozvoj a výstavbu
- vedoucí ekonomického oddělení

Program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Základní přehled stavebních akcí 2004-2020
3. Čerpání finančních prostředků 2003 - informace

Ing. Kalika
Prof. Jíra,
Ing. Hynková

4. Návrh základní koncepce oboru:
„Management a ekonomika dopravy a telekomunikací“ - informace Prof. Jíra
5. Různé
(Materiály na jednání byly senátorům v předstihu ukládány na Informačním fóru FD ČVUT).
Předsedkyně AS FD doc. M. Jánešová zahájila 1. zasedání AS FD, přivítala všechny přítomné
hosty a seznámila členy AS FD s programem.
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z minulého zasedání byl bez připomínek jednomyslně schválen.
2. Základní přehled stavebních akcí 2004-2020
Proděkan pro rozvoj a výstavbu Ing. M. Kalika seznámil AS FD s předloženým
materiálem, který se týká základního přehledu stavebních akcí 2004 - 2020 FD ČVUT a
vyjadřuje nutné potřeby v krátkodobém horizontu a „naťukává“ další možný vývoj.
Po kratší diskusi a zodpovězení otázek vzal AS FD na vědomí tento předložený
materiál s tím, že v něm budou dodatečně provedeny dílčí opravy.

Zároveň informoval AS FD o konkrétním plánu na rok 2004, včetně výměny trafa
v budově Konviktská, kde v celé její oblasti je nemožné dostat od PRE více elektrické
energie bez investice do trafostanice.
AS FD projednal a schválil zřízení věcného břemene na umístění trafostanice a
kabelů TS 22/0,4 kV po uvedení do provozu.
3. Čerpání finančních prostředků 2003 – informace
Ing. Hynková velmi podrobně informovala AS FD o předloženém pracovním a
informačním materiálu týkající se „Čerpání finančních prostředků v roce 2003“. Na
základě tohoto předloženého materiálu předsedkyně hospodářské komise AS FD PhDr.
S. Holíková svolala jednání na 25.2.2004, aby byl řádně projednán jeho rozbor. Veškeré
připomínky a dotazy k tomuto předloženému materiálu je možno směrovat na PhDr. S.
Holíkovou.
4. Návrh základní koncepce oboru:
„Management a ekonomika dopravy a telekomunikací“ - informace
Děkan fakulty prof. J. Jíra podrobně informoval AS FD o pracovním návrhu základní
koncepce oboru ME. Tento obor ME se zaměřuje na přípravu odborníků pro práci
v odvětví dopravy a telekomunikací, pro práci v podnicích různých druhů dopravy,
v poštovních a telekomunikačních službách. Přípravu těchto odborníků lze zajistit dle
předběžného návrhu pravděpodobně prostřednictvím dvou kateder, a to:
l. Katedry technologie, ekonomiky a řízení dopravy a telekomunikací a
2. Katedry financování, řízení systémů a logistiky
Všichni přítomní byli požádáni, aby připomínky k tomuto předloženému materiálu
posílali pí Tyllerové na Informační fórum fakulty „board.fd.cvut.cz“ do 10.3.2004.
5. Různé
Doc. Jánešová:
-

o vystoupení na zasedání AS FD požádal ústně prof. Vl. Svoboda, který se však
zasedání nezúčastnil bez udání důvodů,
blahopřála Ing.Chvátalové Markétě k obhájení titulu s červeným diplomem a zároveň
při její abdikaci poděkovala za její působení v AS z řad studentů,
nutno oslovit náhradníka z řad studentů,
příští zasedání AS FD se bude konat 17.3.2004 ve 14.00 hod.

Ing. Klečáková:
-

bylo vydáno informační CD FD ČVUT.

Zapsala: Olga Neničková

Doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc. v.r.
předseda AS FD

