České vysoké učení technické v Praze

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

Zápis 3. zasedání AS - FD konaného dne 16.04.2003
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Doc. M. Jánešová, Doc. D. Nováková, Doc. M. Micka, RNDr. O. Navrátil, PhDr. S. Holíková, RNDr. O. Vraštilová,
Ing. K. Neubergová, Ing. J. Klečáková, Ing. J. Sodomka, Ing. D. Kočárková, Mgr. J. Černíková, Mgr. M. Hykšová,
za studentskou část:
Ing. D. Bárta, V. Faltus, M. Jacura, Ing. J. Kult, L. Měchurová,
omluveni:
M. Chvátalová,
nepřítomni:
J. Civínová,
Hosté:
Prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
- děkan fakulty
Doc. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. - proděkan pro pedagogickou činnost
Ing. Marek Kalika, Ph.D.
- proděkan pro rozvoj a výstavbu
paní Hráčková
- vedoucí studijního oddělení
Program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Směrnice děkana č. 7/2003
- Doc. Votruba
3. Návrh změn "Stipendijního řádu ČVUT FD"
- Doc. Votruba
4. Návrh pohyblivé částky x,- Kč pro výpočet stipendií - Doc. Votruba
5. Výroční zpráva FD za rok 2002
- děkan Prof. Jíra
6. Různé
(Veškeré materiály ke všem bodům jednání byly senátorům v předstihu zaslány e-mailem).
Předsedkyně AS FD Doc. M. Jánešová zahájila 3. zasedání AS FD, přivítala všechny přítomné hosty a seznámila
členy AS FD s programem.

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z 2. zasedání byl bez připomínek jednomyslně schválen.

2. Směrnice děkana č. 7/2003
Proděkan pro pedagogickou činnost Doc. Z. Votruba podrobně seznámil senátory s tímto materiálem.

AS FD tuto "Směrnici děkana č. 7/2003" jednomyslně schválil.
3. Návrh změn "Stipendijního řádu ČVUT FD"
V tomto bodě proděkan Doc. Z. Votruba podrobně informoval AS FD o materiálu, který se týkal návrhu změn
"Stipendijního řádu ČVUT FD". Po zodpovězení všech dotazů Doc. Z. Votrubou se přikročilo k hlasování.
AS FD návrh změn "Stipendijního řádu ČVUT FD" schválil (17 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování).
4. Návrh pohyblivé částky x,- Kč pro výpočet stipendií
Proděkan doc. Z. Votruba a vedoucí studijního oddělení paní Hráčková seznámili přítomné senátory s
"Návrhem pohyblivé částky x,- pro výpočet stipendií". AS FD byla navržena ke schválení částka x,- ve výši
150,- Kč na měsíce únor až září 2003, která by byla vyplácena studentům zpětně. Paní Hračková všechny dotazy
senátorů zodpověděla.
AS FD "Návrh pohyblivé částky x,- ve výši 150,- Kč" pro výpočet stipendií, tak, jak byl předložen, následně
schválil: (17 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování,).

5. Výroční zpráva FD za rok 2002
Děkan fakulty Prof. J. Jíra stručně shrnul obsah Výroční zprávy FD za rok 2002. Po delší diskusi bylo AS FD
doporučeno zprávu FD za rok 2002 upravit a doplnit.
AS FD "Výroční zprávu za rok 2002" schválil (17 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování), s podmínkou
zapracování připomínek z diskuse.

6. Návrh změn "Stipendijního řádu ČVUT FD"
Doc. Jánešová
- informovala o schválení tabulky tarifní sl. mzdy 2003 s 8 mzdovými stupni,
- dne 30.4.2003 je děkanský den,
- dne 14.5.2003 je rektorský den,
- příští zasedání AS FD bude 7.5.2003 ve 14.00 hod. v Konviktské ul. 20.
Prof. Jíra:
- podle usnesení grémia rektora ČVUT ze dne 14.4.2003 bude pro určení poplatků za studium delší, než je
standardní doba studia + l rok, rozhodující stanovisko děkana fakulty. Prorektor pro pedagogickou činnost
rozhodnutí fakulty změní pouze v případě, že by tímto rozhodnutím byl porušen zákon nebo vnitřní předpisy
ČVUT.
Ing. Kalika:
- na základě vzneseného dotazu Doc. Novákovou při minulém zasedání AS FD, vysvětlil příčiny hluku a
nepořádku v budově v Horské ul. (týkalo se rekonstrukce strojní fakulty).
Doc. Nováková:

- dotaz směrovaný na děkana fakulty Prof. J. Jíru, zda by nemohla být přehozena výuka za rektorský den. Bylo
sděleno, že výuka nahrazena nebude.
Mgr. Černíková:
- oznámila, že v době její výuky někteří studenti skladují svá kola přímo v učebně č. 301 v Horské ulici. Dosud
nebylo nalezeno řešení.

Zapsala: Olga Neničková
Doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc. v.r.
předseda AS FD

