České vysoké učení technické v Praze

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

Zápis z 12. zasedání AS - FD konaného dne 12. 6. 1997
Přítomni:
za zaměstnaneckou část: Mgr. V. Dunovská, PhDr. S. Holíková, Dr. M. Svítek, Ing. B. Šálek, PhDr. J. Štikarová, Doc.
R. Pohl, RNDr. J. Taufer, Ing. Z. Votruba, Ing. J. Sodomka.
za studentskou část: Ing. Z. Čarská, Z. Hoffmannová, P. Hofhansl, M. Kalivoda, M. Popelík, J. Vítek
Omluveni:
B. Hráčková, Doc. J. Nagy, Doc. M. Hobza, V. Buldra,

Hosté:
Prof. Ing. Petr Moos, CSc., JUDr. Luďka Michálková

PROGRAM:
1. schválení zápisů minulého a předminulého jednání
2. projednání, příp. schválení volebního a jednacího řádu Akademického senátu FD ČVUT
3. projednání, příp. schválení rozboru hospodaření fakulty za rok 1996
4. různé

Předseda AS poblahopřál dlouholetému předsedovi AS FD Doc. Ing. Rudolfu Pohlovi, CSc. k jeho životnímu
jubileu. Děkan fakulty zhodnotil záslužnou činnost jubilanta, zvláště jeho přínos při zakládání FD. Členové AS
FD osobně poblahopřáli Doc. Ing. Rudolfu Pohlovi a připili mu na zdraví.

1. Zápisy 10. a 11. zasedání AS byly schváleny jednomyslně.
2. Po dlouhé diskusi k jednacímu a volebnímu řádu senát uložil legislativní komisi zvážit zmíněné připomínky.
Konečné upravené znění bude projednáno, případně schváleno na podzimním zasedání AS. Písemné připomínky
k jednacímu a volebnímu řádu pro legislativní komisi je nutné dodat do 1. 9. 1997 do rukou Ing. J. Sodomky.
3. Hospodářská komise (Dr. J. Taufer, Dr. M. Svítek, M. Kalivoda) zaujala následující stanovisko:
1. Rozbor hospodaření FD má datum 16. 5. 1997.
2. Chybí číslování stránek.
3. Str. 4 (tzv. úvod) obsahuje odstavce, které s hospodařením FD nesouvisí.
4. Chybí základní definice a zavedení zkratek.
5. Komentáře k přiloženým tabulkám buď chybí, nebo jsou příliš stručné.
6. V tab. č. 1.1 nelze přiřadit ukazatele k hodnotám uvedeným ve sloupcích.

7. Z předložené zprávy nelze učinit závěr o hospodaření FD.
Senát konstatoval, že forma zprávy o hospodaření FD , určená pro senát by měla být odlišná od formy
vyžadované ministerstvem. Ve stávající zprávě chybí údaje, které senát považuje za nezbytné..
Rozbor hospodaření AS schválil jednomyslně. (s výhradami hospodářské komise, týkajícími se formy
zpracování a údaji v ní obsažených)
Senát konstatoval, že zpráva o hospodaření byla dodána velmi pozdě. Po diskusi dospěl k následujícímu
jednomyslnému usnesení:
Nejzazší termín předložení zprávy o hospodaření FD za minulý rok je 15. březen. Hospodářská komise předloží
tajemnici fakulty požadavky na novou formu zpracování rozboru hospodaření pro budoucí rok 1997.
Bylo řečeno, že investiční záměry, které vyžadují větší investiční částky by měli procházet diskusí na senátě,
případně by měli být schvalovány. Ve výběrových i konkursních komisích by měl být zástupce delegovaný
senátem.
4. Dr. M. Svítek podal podrobnou informaci o sněmu rady vysokých škol, který se zabýval především novým
vysokoškolským zákonem.
Děkan informoval AS o dislokačním řízení a výstavbě fakulty v Horské ulici.
Děkan stanovil termín autoevaluaci fakulty na září tohoto roku.
Studenti si stěžovali na nepřístupnost počítačové učebny ve dnech rektorského volna. Bylo konstatováno, že
pokud si studenti domluví předem návštěvu počítačové učebny bude jim vyhověno.
Byla diskutována možnost prodeje starších skript a učebnic. V této souvislosti pan děkan přislíbil umožnit tuto
činnost v prostorách knihovny FD.
Předseda AS zdůraznil, že za zájem a dotazy (jakéhokoliv druhu) je třeba poděkovat. Čtyři a půl hodiny
strávené na dnešním zasedání senátu se ztrátou oběda, je důkazem zájmu a fandovství k FD.
.

Příští řádné zasedání AS FwD ČVUT se koná ve středu 1. října v 10 hod.
v zasedací místnosti 314 FD ČVUT, Konviktská ul. č. 20.
RNDr. Jiří Taufer, CSc.
předseda AS FD
Zapsala Mgr. V . Dunovská
V Praze dne 12.6. l997

