Zápis z 8. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného
dne 30.11. 2011
(volební období 2011 – 2013)
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Ing. M. Brumovský, Ing. A. Dvořáčková, Ing. M. Jacura, Ph.D., Ing. J. Kaliková,
Ph.D., Ing. J. Kocourek, Ph.D., Ing. Bc. D. Kočárková, Ph.D., Ing. Bc. P. Kumpošt,
Ph.D., Ing. D. Mocková, Ph.D., Ing. H. Chalupníčková, Ing. M. Kubín, Ing. J. Zelenka
za studentskou část:
Bc. O. Hajzler, Ing. J. Vydrová, T. Sysala,
Omluveni:
Ing. J. Vyčichl, Ph.D., Ing. Bc. J. Košťálová, B. Nesnídalová, P. Pincová, Bc. P. Šatra
Hosté:
Prof. Dr. Ing. M. Svítek – děkan fakulty
Ing. D. Schmidt, Ph.D. – tajemník fakulty
Doc. Ing. J. Čarský, Ph.D. – proděkan pro pedagogickou činnost
Doc. Ing. V. Jirkovský, CSc. – proděkan pro rozvoj a výstavbu

PROGRAM ZASEDÁNÍ:
Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Vyhlášení přijímacího řízení v akademickém roce 2012 - 2013 - Doc. Čarský,
3) Problematika rekonstrukcí budov – Doc. Jirovský, Dr. Schmidt
4) Personální změny v rámci funkcí AS ČVUT – Dr. Mocková
5) Informace z jednání AS ČVUT – Ing. Brumovský, Dr. Kočárková
6) Různé
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ:
Předsedkyně AS ČVUT FD Dr. D. Mocková zahájila v pořadí 8. řádné zasedání
akademického senátu Fakulty dopravní, přivítala přítomné senátory a hosty, děkana
fakulty, tajemníka a proděkany. Seznámila senátory s programem a navrhla, aby
legislativní komise AS FD byla pro 8. zasedání i komisí volební. AS FD s tímto
návrhem souhlasil.
Děkan fakulty Prof. M. Svítek poděkoval všem senátorům za jejich práci a popřál jim
hodně úspěchů do další spolupráce. Blahopřál Dr. J. Kocourkovi k získané
docentuře.

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis ze 7. zasedání AS ČVUT FD ze dne 30.11.2011 byl schválen.
Hlasování: 14 – 0 - 0
2) Vyhlášení přijímacího řízení v akademickém roce 2012 - 2013
Proděkan pro pedagogickou činnost doc. J. Čarský informoval o doplňcích tohoto
přijímacího řízení. AS FD ke konečné verzi tohoto materiálu již neměl připomínek
a tak se přistoupilo k hlasování.
Hlasování: 14 – 0 – 0
Dr. M. Macura, člen legislativní komise, poděkoval proděkanovi pro pedagogickou
činnost doc. Čarskému a celé komisi za náročné zpracování tohoto materiálu.

3) Problematika rekonstrukcí budov
Dr. D. Schmidt – budova Konvikt
- podrobně Informoval o investičním záměru, který se týkal rekonstrukce
poslucháren K 403, K 404 ve 4.patře v budově Konvikt, a který řešil
nedostatek výukových prostor FD, zejména přednáškových místností.
Rekonstrukce těchto poslucháren byla zahájena v roce 2006 a
ukončena v roce 2011. Interiér obou poslucháren byl upraven tak, aby
odpovídal moderním trendům výuky. Veškeré vznesené dotazy byly Dr.
D. Schmidtem zodpovězeny.

Doc. V .Jirovský – budova Horská, Florenc
- informoval o realizaci investičního záměru“ Revitalizace objektu
Horská“, kde došlo k časovému posunu celé akce a MŠMT bylo
odsouhlaseno prodloužení doby realizace až do počátku roku 2012.
Výběrové řízení na realizaci investičního záměru vyhrála firma
Konstruktiva Branko, a.s.. OVIČ ČVUT pro složitost tohoto projektu
uzavřela smlouvu na technický dozor stavby.
- Na Florenci byla provedena pasportizace budovy s tím, že bude ještě
dopracována světelná studie. RHP Development s.r.o. začal od září
bourací práce v oblasti, které neovlivňují provoz školy. Bourací práce
v další etapě, které budou mít značný vliv na náš provoz, budou
provedeny na začátku roku 2012 ve zkouškovém období. V první fázi
této etapy bude vybudována protihluková stěna v prostoru před našim
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objektem. V době realizace omezí tato výstavba využití dvora našeho
objektu.

4) Personální změny v rámci funkcí AS ČVUT
Předsedkyně AS FD Dr. D. Mocková informovala senátory o zaslání dopisu
od Bc. Petra Šatry, který je v současné době na stáži ve Finsku. Dopis se
týkal odstoupení Bc. P. Šatry z funkce zástupce studentů z grémia děkana.
Po jednání studentů a legislativní komise, bylo dohodnuto, že funkce
zástupce studentů v grémiu děkana a funkce místopředsedy AS FD z řad
studentů zůstávají spojeny. Po diskusi bylo navrženo, aby byla dočasně
zřízena funkce „pověřen funkcí místopředsedy“, o které bylo hlasováno.
Hlasování: 14 – 0 - 0
Bylo vyhověno návrhu Bc. Petra Šatry, aby byl zastupován Bc. Otou
Hajzlerem. Jiný kandidát z řad studentů navržen nebyl. Bc. O. Hajzler
s kandidaturou souhlasil a v tajném hlasování byl zvolen.
Hlasování: 13 – 0 – 0
1 hlas byl neplatný
5) Informace z jednání AS ČVUT – Ing. Brumovský, Dr. Kočárková
informace ze zasedáni AS ČVUT z 21.9.2011:
- odvolání člena VR ČVUT bývalého děkana FELu prof. Ing. Borise
Šimáka, CSc.
- jmenování nového člena VR ČVUT děkana FELu prof. Ing. Pavla Ripky,
CSc.
- projednání závěru interního auditu SÚZ ČVUT, týkající se stavebních
zakázek a VŘ na tyto zakázky na součásti SÚZ. Řediteli SÚZu Ing.
Zmrzlíkovi byl zaslán rektorem vytýkací dopis a omezeno podpisové
právo ke smlouvám. AS ČVUT žádá rektora o provedení externího
forenzního auditu SÚZ ČVUT v Praze se zaměřením na obchodní
smlouvy, možnost změny organizační struktury SÚZu a na základě
usnesení komise pro SÚZ rozvázání pracovního poměru s ředitelem
SÚZu Ing. Z. Zmrzlíkem v nejbližším možném termínu.
Informace ze zasedání AS ČVUT z 19.10.2011:
-

-

volba zástupců do AS ČVUT v RVŠ
z řad akademických pracovníků byli zvoleni tito delegáti:
Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. do předsednictva RVŠ
RNDr. Petr Olšák do sněmu RVŠ
z řad studentů byl zvolen Ing. Vít Hanuš a náhradnicí Ing. Barbora
Kunzová
schválení Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2012
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Informace ze zasedání AS ČVUT z 23.11.2011:
-

schválení Harmonogramu akademického roku 2012/2013
příprava etického kodexu ČVUT, který bude projednán v komisích dle
připomínek
prorektor pro studium a studentské záležitosti doc. J. Jettmar
informoval o počtu studentů
parkování v Dejvicích

6) Různé
Dr. D. Mocková:
- přečetla dopis od Bc. Petra Šatry, na který mu bude odpovězeno
- blahopřání k docentuře J. Kocourkovi
- 1.12.2011 vstoupí v platnost „Kompetenční směrnice“
- informovala o zůstatku nevyčerpaných 12.000,- Kč z fondu AS FD, za
které byl nakoupen notebook, který je k dispozici senátorům
k zapůjčení a flash disky na studijní oddělení. Tento nákup nebyl
předem prodiskutován se senátory a na základě toho vznikla diskuze,
ze které vyplynulo, že se tato částka peněz mohla být využita k jiným
účelům. Bylo dohodnuto, že pro příští roky se bude o těchto
záležitostech předem jednat a hlasovat. AS FD dodatečně nákup věcí
odhlasoval.
Hlasování: 11 – 0 – 3
-

nápojový automat – informaci podal Ing. J. Zelenka

Dr. P. Kumpošt:
- informoval o vyhodnocení studentské ankety, která probíhala od června
do února 2011.

Ing. Denisa Mocková, Ph.D.
předsedkyně AS ČVUT FD

Zapsala: Olga Neničková
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