České vysoké učení technické v Praze

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

Zápis 4. zasedání AS - FD konaného dne 17.04.2002
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Doc. M. Jánešová, Doc. D. Nováková, Ing. M. Kalika, Doc. M. Micka, RNDr. O. Navrátil,
PhDr. S. Holíková, RNDr. O. Vraštilová, Ing. Klečáková, Ing. D. Kočárková, Mgr. M. Hykšová,
za studentskou část:
Ing. D. Bárta, Ing. J. Kult, J. Civínová, V. Faltus, M. Chvátalová, M. Jacura, L. Měchurová,
Omluveni:
Ing. J. Sodomka, Mgr. J. Černíková,
Hosté:
Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. – děkan fakulty
JUDr. Luďka Michálková – tajemnice fakulty
Program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Návrh pohyblivé částky x,- Kč pro výpočet stipendií
3. Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje FD ČVUT pro rok 2002
4. Různé
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Na základě písemných připomínek k zápisu, byl tento zápis opraven a zaslán ke zveřejnění na Internetu.
Vzhledem k tomu, že senátoři nebyli o tomto postupu zpraveni, byl dán návrh ke schválení zápisu v takovém
znění jaký byl zaslán v písemné formě před připomínkami.
AS FD tento návrh ke schválení zápisu v této písemné formě následně schválil: (12 hlasů pro, 1 hlas proti, 3
hlasy se zdrželi hlasování).

2. Návrh pohyblivé částky x,- Kč pro výpočet stipendií
Proděkan pro pedagogickou činnost doc. Z. Votruba seznámil přítomné senátory s “Návrhem pohyblivé částky
x,- pro výpočet stipendií”, který byl v předstihu rozeslán e-mailem všem senátorům k prostudování. Navrhl AS
FD ke schválení částku x,- ve výši 100,- Kč na měsíce únor až září 2002, která by byla vyplácena studentům
zpětně.

AS FD “Návrh pohyblivé částky x,- ve výši 100,- Kč” pro výpočet stipendií, tak jak byl předložen ke schválení,
následně schválil: (15 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování,).
3. Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje FD ČVUT pro rok 2002
Děkan fakulty prof. J. Jíra předložil AS FD “Aktualizaci dlouhodobého záměru rozvoje FD ČVUT pro rok
2002”. Tento materiál byl v předstihu zaslán senátorům e-mailem k prostudování. AS FD byl velmi podrobně
informován k předloženému materiálu děkanem fakulty prof. J. Jírou a zodpověděl všechny kladené otázky. Po
dlouhé diskusi a připomínkách k tomuto materiálu bylo přistoupeno ke schválení.
AS FD “Aktualizaci dlouhodobého záměru rozvoje FD ČVUT” jednomyslně schválil s tím, že připomínky
budou zapracovány do tohoto předloženého materiálu.
4. Různé
Ing. Kalika:


k vznesenému požadavku z minulého zasedání AS FD, který se týkal dodání podrobného rozpisu výdajů
v rámci hospodaření za rok 2001 konstatoval, že byly tyto materiály dodány hospodářské komisi
s podrobným rozpisem a je možnost tuto záležitost již uzavřít. Tento materiál byl zaslán všem senátorům
e-mailem k prostudování. Většina senátorů materiál obdržela až na RNDr. O. Navrátila, RNDr. O.
Vraštilovou, Mgr. M. Hykšovou (nedostali materiál úplný). Proto z tohoto důvodu senátoři neměli
možnost materiály podrobně prostudovat. Slova se ujal děkan a tajemnice fakulty, kteří zodpověděli
všechny nevyjasněné otázky k různým položkám. Přes vyčerpávající odpovědi bylo navrženo, aby
materiál nebyl uzavřen a byl odložen na příští zasedání AS FD s tím, že bude doplněn o informaci ve
dvou bodech týkající se :
l) Ing. J Kult – tabulka č. 2 – služby ostatní Horská

2. RNDr. O. Navrátil – vysvětlit rozdíl čerpání energie mezi tab.č. l a tab. č. 2
AS FD tento návrh o odložení a doplnění této informace schválil (9 hlasů pro, 7 hlasů proti, 1 se zdržel
hlasování).
Prof. J.Jíra:
- podal informace o předložené smlouvě týkající se spolupráce UK FTVS a ČVUT FD s názvem
pracoviště “Sdružené pracoviště pro biomechaniku extrémních zátěží –BEZ”.
AS FD vzal tento předložený materiál na vědomí.
Ing. J. Kult:
- navrhl neposílat materiály na jednání AS FD e-mailem, ale zveřejnit je na Internetu a tudíž nebude
docházet k problémům, že je někdo nedostal.
V. Faltus:
- vyjádřil názor studentů, zda by nebylo možné pro ně v budově Horská po uzavírací době bufetu zařídit
občerstvení (na vrátnici), které by bylo zajištěno SUZem. Ing. D. Bárta bude o tomto požadavku
informovat na příslušné komisi.
Ing. J.Klečáková:
- informace o zkušební aplikaci WEBKOS od 15.5.2002,
- navrhla z bezpečnostních důvodů zavést nové karty pro vstup do učeben. Mezi studenty bude udělán
průzkum.

Doc. M. Jánešová


informace o schválení tabulky tarifní složky mzdy o navýšení platů o 11,6% od 1.4.2002, která byla
schválena AS ČVUT,



konání konference “Národná a regionálná ekonomika IV” od 5.-7. září 2002 v Herľanoch.

Zapsala: Olga Neničková

Doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc. v.r.
předseda AS FD

