České vysoké učení technické v Praze

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

Zápis 18. zasedání AS - FD konaného dne 1.4. 1998
Přítomni:
za zaměstnaneckou část: Mgr.V. Dunovská, PhDr. S. Holíková, pí B. Hráčková,
Doc. M. Jánešová, Doc. R. Pohl, Ing. B. Šálek, PhDr. J. Štikarová, RNDr. J. Taufer,
Ing. Z. Votruba, Ing. M. Svítek

za studentskou část:
M. Kalivoda, M. Popelík, J. Vítek, Z. Hoffmannová, Ing. Z. Čarská

Omluveni:
Doc. J. Nagy, Ing. J. Sodomka P. Hofhansl, V. Buldra,

Hosté:
Doc.Ing. J.Jíra, CSc., Doc. F. Drastík, CSc., Ing. B. Hřebejk, Ing. M. Jalovecký, P. Labaš,
M. Fořt

PROGRAM:

1. Kontrola zápisu minulého zasedání
2. Projednání a případné schválení návrhu rozpočtu na rok 1998
3. Projednání a případné schválení návrhu pohyblivé částky x-Kč pro výpočet stipendií
4. Dopis Ing. Martina Jaloveckého AS FD
5. Různé

ad 1 - Zápis 17. zasedání byl jednomyslně schválen

ad 2 - Předseda AS FD jménem hospodářské komise doporučil schválení předkládaného rozpočtu.
Předložený návrh byl rozeslán členům AS FD těsně před zasedáním senátu. Za toto zpoždění se předseda
senátu omluvil z důvodu nemoci JUDr. L. Michálkové. Zdržení projednávání tohoto návrhu by také
zdrželo výplatu stipendií. Doporučení tohoto návrhu rozpočtu na rok 1998 doporučila také členka
hospodařské komise AS FD doc. M. Jánešová. V rozpočtu se vyskytuje částka, kterou se dotuje letecký
výcvik. K tomuto bodu vystoupil
Ing. B. Hřebejk a seznámil AS s otevřením nového učebního oboru “Řízení a provoz letecké dopravy” pro
20 až 25 studentů a zároveň požádal o schválení rozpočtu, který podporuje výcvik pilotů.
předseda AS FD dal hlasovat o návrhu rozpočtu na rok 1998, který byl jednomyslně schválen
Akademický senát připomíná, že příslušné materiály k projednání musí být zasílány členům AS FD včas.
ad 3) - Tento bod uvedl proděkan pro pedagogickou činnost doc. F. Drastík a předal slovo pí. B.
Hráčkové, která komentovala čtyři rozdílné návrhy na pohyblivou částku x,- Kč. Po kratší diskusi M.
Kalivoda navrhl částku x = 100,- Kč. Tento návrh byl jednomyslně schválen:
AS FD se usnáší pohyblivou částku pro výpočet stipendií položit x = 100,- Kč.

ad 4) - Ing. Martin Jalovecký přečetl dopis adresovaný AS FD, ve kterém sdělil svoji situaci:
v současné době je na civilní službě a představuje si, že by paralelně s touto civilní službou mohl být
řádným doktorandem a pobírat řádné stipendium, myslí si, že by mohl navíc být zaměstnancem naší
fakulty. Ing. M. Jalovecký ve svém dopise žádá AS FD o podporu tohoto svého stanoviska. M. Kalivoda
přednesl návrh, aby děkan fakulty dal prošetřit právní předpoklady tohoto stanoviska. Tento návrh nebyl
schválen (3 pro, 4 proti, 5 se zdrželo hlasování).

ad 5) - Předseda senátu AS FD informoval členy o zasedání hospodářské komise AS ČVUT, která se
konala dnes před tímto zasedáním. Tato komise znovu projednávala návrh o nenormativním posílení FD o
200 tis.Kč. Při předchozích zasedáních komise posílení FD nedoporučila, protože FD nedodala ani po
urgenci příslušné materiály, které AS ČVUT v takových případech vždy požaduje. Poslední zasedání AS
ČVUT po těsném hlasování umožnilo FD příslušné materiály dodat a otázku poskytnutí tohoto posílení
přesunout na příští zasedání. Na dnešním zasedání hospodářské komise jednomyslně konstatovala, že
doporučením posílení fakulty vzniká nedobrý precedens, který by v budoucnu mohl vést k nerespektování
usnesení AS ČVUT. Předseda senátu AS FD se snažil přesvědčit hospodářskou komisi, že šlo o
nepochopení problému ze strany fakulty. Na základě toho a po delší diskusi hospodářská komise
doporučila AS ČVUT posílit rozpočet FD o 200 tis.Kč.
AS FD děkuje jak členům hospodářské komise, tak akademickému senátu ČVUT za projevenou vstřícnost
a omlouvá se všem zúčastněným za ztrátu času, vzniklou projednáním tohoto nedopatření.
Student Pavel Labaš promluvil o otázkách zvyšování kolejného a s tím souvisejícím nedobrým
hospodařením SÚZu. Byl by pro zřízení projektu, který by hospodaření na kolejích zprůhlednil.
M. Kalivoda podal zprávu o stavu studentské kopírky.

Příští řádné zasedání AS FD se bude konat ve středu
6.5.1998 ve 14.00 hod.

Zapsala a zpracovala: Olga Neničková

RNDr. Jiří Taufer, CSc.
předseda AS FD

