České vysoké učení technické v Praze

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

Zápis z 10. zasedání AS - FD konaného dne 7. 5. 1997
Přítomni:
za zaměstnaneckou část: Mgr. V. Dunovská, Dr. M. Svítek, PhDr. J. Štikarová,
Ing. B. Šálek, RNDr. J. Taufer, Ing. Z. Votruba, Doc. M. Hobza, Ing. J. Sodomka.
za studentskou část: V. Buldra, Ing. Z. Čarská, M. Kalivoda, M. Popelík,
J. Vítek.
omluveni: P. Hofhansl, Z. Hoffmannová, PhDr. S. Holíková, B. Hráčková, Doc. J. Nagy, Doc. R. Pohl,
Hosté:
Prof. P. Moos

PROGRAM

1. schválení zápisu z minulého jednání

2. vystoupení děkana FD

3. stavební záměry a vybavenost fakulty

4. hospodaření s finančními prostředky, zejména se mzdovými fondy

5. změny studijního plánu

6. různé

ad 1 - Předseda AS v úvodu blahopřál děkanovi FD jménem svým a jménem celého AS ke jmenování

profesorem.
Dále předseda AS omluvil JUDr. Michálkovou a Ing. Hynkovou, že z důvodu nemoci nestihly dosud
vypracovat zprávu o hospodaření FD za rok 1996. Zpráva bude předložena na dalším zasedání AS.
Kontrola minulého zápisu byla provedena. Zápis z 9. zasedání byl schválen.
ad 2 - Děkan požádal o slovo a vystoupil s projevem o zhoršování mezilidských vztahů na FD a naznačil
problémy v komunikaci s Akademickým senátem.
Po nadnesení některých konkrétních otázek přečetl děkan dopis paní tajemnice JUDr. Michálkové, ve
kterém nastínila špatné mezilidské vztahy mezi předsedou AS a jejími některými podřízenými. Předseda
AS citovaná tvrzení kategoricky odmítl. V závěru bylo konstatováno, že stížnost JUDr. Michálkové bude
řešena na úrovni děkana.

ad 3 - Děkan informoval o jednáních v rámci ČVUT směřujících k získání nových objektů pro FD.
Následovala diskuse o prioritách rekonstrukcí a vybaveností jednotlivých pracovišť.

ad 4 - Vedení oznámilo, že v rámci úsporných opatření bude přesunutačást mzdových prostředků do
prostředků provozních, což ve své podstatě vede ke krácení tzv.14 platu na 20%.
AS si vyžádal od vedení FD:
a) audit jednotlivých kateder (provozní a mzdové prostředky připadající na danou katedru, celkový součet
odučených hodin)
b) audit zaměstnanců FD (výše úvazku jednotlivých zaměstnanců FD, týdenní počet odučených hodin
jednotlivých vyučujících, v případě úvazků připadajících na vědu a výzkum krátké odůvodnění přínosu
pro FD).

ad 5 - V tomto bodu programu bylo konstatováno, že větší změny studijního programu musí schválit
akreditační komise. Změny organizačního rázu podléhají schválení AS. Vzhledem k nepřítomnosti
zastupujícího proděkana pro pedagogickou činnost Ing. Sodomky, svolává se mimořádné zasedání AS na
úterý 13.5. Na programu bude schválení organizačních změn studijního programu.
Různé: Při schvalování zápisu z 9. zasedání AS (v průběhu bodu 2) bylo zjištěno, že doc. Hobza je členem
vědecké rady FD a zároveň členem AS, což je v rozporu se statutem ČVUT. Na příštím zasedání bude
projednávána možnost udělení výjimky nebo vypsání doplňujících voleb na místo doc. Hobzy.

Příští řádné zasedání AS FD ČVUT se koná ve středu 4. června v 10 hodin
v zasedací místnosti 314 FD ČVUT v Konviktské ul. č. 20.
Zapsali: Dr. Ing. Miroslav Svítek, p. Marek Kalivoda, Mgr. V. Dunovská

V Praze dne 14.5. l997

