České vysoké učení technické v Praze

FAKULTA DOPRAVNÍ
Akademický senát FD ČVUT, Konviktská 20, PRAHA 1

Zápis ze 5. zasedání AS - FD konaného dne 20.1.1997
Přítomni:
za zaměstnaneckou část: Mgr. V. Dunovská, Doc. M. Hobza, PhDr. S. Holíková,
pí. B.Hráčková, Doc.J. Nagy, Ing. J. Sodomka, Ing. M. Svítek, RNDr. J. Taufer
za studentskou část: V. Buldra, Ing. Z. Čárská, Z. Hoffmanová, P. Hofhansl, M. Kalivoda,
M. Popelík, J. Vítek
omluveni: Doc. R. Pohl, Ing. B. Šálek, PhDr. J. Štikarová, Ing. J. Votruba
Hosté:
Doc. P. Moos
RNDr. M. Vlček
Doc. Ing. Zdeněk Vospěl
JUDr. L. Michálková
Doc. V. Skůrovec
PhDr. V. Kubišová
Mgr. J. Černíková
Jan Palla
J. Prchal

PROGRAM

1. Kontrola zápisů minulého a předminulého jednání.

2. Zpráva o výsledcích voleb členů studentské části senátu Fakulty dopravní ČVUT, které se konaly ve dnech
16. až 19. prosince 1996.

3. Zpráva o výsledcích doplňujících voleb do zaměstnanecké části Akademického senátu Fakulty dopravní
ČVUT, které se konaly 18.12.1996.

4. Příprava volby místopředsedů a příprava k ustavení nezbytných pracovních komisí.

5. Různé.

6. O vyhlídkách rozvoje Fakulty dopravní z ekonomického pohledu tak, jak je vidí kvestor ČVUT Doc. Ing.
Zdeněk Vospěl. CSc.

Předseda AS uvítal nově zvolené senátory. Děkan FD hovořil o dosavadní spolupráci vedení fakulty a vyslovil svoje
představy ke spolupráci budoucí.

ad 1 - Kontrola zápisů minulého a předminulého jednání byla provedena.
Zápisy 3. a 4. zasedání byly schváleny

ad 2 - Zprávu o výsledcích voleb do studentské části AS přednesl Marek Kalivoda.

ad 3 - Zprávu o výsledcích doplňujících voleb do zaměstnanecké části AS přednesl
J. Taufer. V příloze tohoto zápisu je stávající stav členů AS.
ad 4 - Z diskuse vyplynulo, že volba do ekonomické, legislativní a volební komise bude provedena na
jednom z nejbližších zasedání AS. Kandidáty a případné zájemce o práci v komisích bude registrovat
J.Taufer. Komise nemusí být složeny pouze ze členů AS. Odložení těchto voleb je důležité pro to, aby
nově zvolení členové AS měli dostatek času se orientovat. Volební komise pro volbu děkana bude
zvolena již na příštím zasedání, neboť se předpokládá, že toto zasedání vyhlásí volbu děkana. V této
souvislosti bylo konstatováno přání rektora ČVUT sladit funkční období děkana FD s funkčními
obdobími děkanů ostatních fakult.

ad 5 - Ing. Sodomka připomenul, že do konce května je třeba mít písemně potvrzeny (uzavřeny) smlouvy
o pronájmech učeben, které získáme od jiných fakult.
J. Sodomka připomněl, že náklady na pronájem místností se liší ( v Horské 5 Kč/m2, jinde1 Kč/m2 ) a
navrhl stanovit jednotné nájemné pro celé ČVUT, např. dle vzorce.

Děkan konstatoval, že je v jednání k získání budovy v Horské ke stálému užívání.

J. Sodomka se zeptal na koncepci kateder a laboratoří. AS pověřil J. Sodomku projednat tuto záležitost s
Prof. Dunovským.

RNDr. M. Vlček informoval AS o tom, že katedry by měly napsat rozvojové projekty, ze kterých
vyplynou jejich požadavky na vybavení a místnosti.

FD vyvíjí úsilí o získání akreditace pro jmenování profesorů a docentů. Rektor vyjádřil podporu k této
naší snaze.

ad 6 - Svoje vystoupení kvestor ČVUT Doc. Ing. Zdeněk Vospěl, CSc. zahájil informací o schvalováni
rozpočtu. Připomněl historii vzniku fakulty a zrekapituloval komplikovanou hospodářskou situaci
vznikající fakulty. Na konkrétních příkladech demostroval svůj kladný postoj ke vzniku naší fakulty.

Doc. Vospěl informoval senátory o aktuální situaci budovy na Florenci. V současné době je smluvně
čistá, rekonstrukci budovy po havárii zajišťuje rektorát s tím, že FD se může podílet na rozhodování.
Vlastníkem budovy je český stát, disponuje s ní rektorát a po dislokačním rozhodnutí převezme FD právo
hospodaření k objektu. Reálný termín k dokončení rekonstrukce je leden 1998, objekt převezme FD až po
kolaudaci, tedy výuka v budově začne až v září 1998. Na zprovoznění objektu bude potřeba 8-9 milionů
Kč investičních prostředků. Doc. Vospěl navrhne, aby tyto náklady byly celoškolské. Během sveho
vzstoupení kvestor průběžně odpovídal na zadané dotazy. Na otázku studentů, zda se bude zvyšovat
kolejné, kvestor odpověděl, že návrh SÚZu je zvýšit kolejné o 53%. Podle jeho názoru zvýšení kolejného
bude nutné, ale ne tak drasticky. Debata trvala zhruba 3 hodiny

Pan kvestor svým vystoupením objasnil některé sporné otázky související s jeho činností ve funkci
kvestora ČVUT. Jeho vystoupení bylo všemi členy AS i přítomnými hosty přijato kladně.
Doc. Z. Vospěl poděkoval za pozvání a přimluvil se za přímá jednání, která vylučují vznik informačních
šumů.
Zapsal: Doc. Ing. Milan Hobza, CSc.
Zpracoval: RNDr. Jiří Taufer, CSc.
Přílohy: Seznam členů Akademického senátu FD
Zápis z jednání volební komise konané dne 19.12. 1996 (zaměstnanecká část)
Vážení kolegové studenti, ... zpráva volební komise za studentskou část
V Praze dne 28.1.1997

Členové Akademického senátu FD ČVUT

Studentská část:
Vladimír Buldra
Ing. Zuzana Čarská
Zdeňka Hoffmannová
Petr Hofhansl
Marek Kalivoda
Martin Popelík
Jiří Vítek

Zaměstnanecká část:
Mgr. Věnceslava Dunovská
Doc. Ing. Milan Hobza, CSc.
PhDr. Stanislava Holíková
Božena Hráčková
Doc. RNDr. Jozef Nagy, CSc.
Doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc.
Ing. Jaromír Sodomka, CSc.
Dr. Ing. Miroslav Svítek
Ing. Boris Šálek
PhDr. Jana Štikarová
RNDr. Jiří Taufer, CSc.
Ing. Jiří Votruba, CSc.

