Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 13
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 8.6.2004
Přítomni:
Prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Prof. J. Kovanda, Dr. M. Kalika, PhDr. V. Kubišová, Prof. V.
Svoboda, Prof. V. Skurovec, Prof. L. Kulčák, PhDr. S. Holíková Doc. M. Jánešová, Dr. J.
Klečáková, V. Faltus, Mgr. V. Bala, Ing. D. Kočárková, Mgr. Š. Voráčová, Ing. Z. Říha
Omluveni:
Prof. P. Moos, Doc. Z. Votruba, Prof. M. Vlček, Doc. B. Kubát, Prof. B. Duchoň, Doc. J.
Sodomka

1/ Kontrola zápisu
- bez připomínek
- úkol č. 12/1 – splněn
- úkol č. 12/2 – splněn
- úkol č. 12/3 - trvá
-

děkan fakulty informoval o setkání zástupců fakulty a studentů s evaluační komise EU
s tím, že hlavní návštěva komise EU na ČVUT se uskuteční v říjnu 2004

2/ Změny ve Stipendijním, Disciplinárním, Studijním
a zkušebním řádu a Řádu přijímacího řízení
Mgr. Bala:
-

informovala o změnách v některých předpisech ČVUT:
- 25.4.04 schválil AS ČVUT změny ve Studijním a zkušebním řádu, např. změna počtu
kreditů, rozšíření hodnocení studentů o „prospěl s pochvalou“. Na zasedání AS ČVUT dne
24.5.04 byly schváleny další změny, např. přihlašování ke studiu v elektronické podobě.
Tyto změny musí být ještě schváleny MŠMT

prof. Jíra:
-

vyzval všechny členy grémia, aby se seznámili s návrhem změn příslušných řádů, fakulta
bude vyzvána rektorátem ke zpracování připomínek

3/ Směrnice kvestora a jejich změny
Dr. Michálková:
-

Směrnice kvestora č. 5/1999 – aktualizace č. 1 – 2004 – Cestovní náhrady při tuzemských
a zahraničních cestách a za přepravu městskou hromadnou dopravou – je navýšeno
stravné, upozornila i na současné navýšení stravného i pro zaměstnance – stravenky
poskytované fakultou budou ve výši 60,- Kč, z toho 32,- Kč bude přispívat zaměstnavatel
a 28,- Kč zaměstnanec

-

připravuje se směrnice ke změnám v DPH – navýšení na 19 % pro VŠ
- úkol č. 13/1 - ke smlouvám, které byly podepsány před 1.5.04, ale plnění a platby jsou
až po tomto datu, musí být sepsány dodatky, kde bude zohledněno DPH 19 % (buď bude
cena zvýšena o 14 %, nebo se musí ušetřit 14 % z nákladů řešitele – rozhodnutí je
ponecháno na dohodě řešitele)
Termín: 30.6.2004
Odpovídají: vedoucí kateder
- pro pracovníky z kateder, kteří byli určeni vedoucími kateder pro práci s FIS, se bude
konat dne 16.6.04 v místnosti č. 107b školení, pro všechny tyto jmenované pracovníky je
školení p o v i n n é

prof. Jíra:
-

upozornil na plnění Směrnice kvestora č. 24/1999
- režie pro fakultu byla stanovena a odsouhlasena ve výši 30 % mzdových prostředků
(odměny, OON apod.) ,z každého projektu (tj. minimální částka podle směrnice kvestora)
mimo těch, u kterých je toto stanoveno předem – např. GA ČR atd.
- návrh na procentuelní výši finančního podílu na odměny pro administrativu z DČ připraví Dr. Michálková

4/ Investiční aktivity ČVUT – Juliska, Kotlářka
Dr. Michálková:
- informace o jednání k cenám za využívání sportovišť ČVUT Julisky a Kotlářky - ředitel
SUZ nepředložil kalkulaci cen, prozatím platí ceny podle minulého roku. Bude svoláno
další jednání zástupců fakult, kvestora a ředitele SUZ.

5/ Strukturované studium
prof. Jíra:
-

předpisy pro strukturované studium budou novelizovány (vyplynulo to mj. z jednání se
studenty)

-

v této souvislosti zdůraznil, že pokud se student nedostaví na zkoušku nebo se neomluví
před touto zkouškou, bude klasifikován známkou nevyhověl

6/ Informace proděkanů
prof. Jíra (za proděk. pro VaV):
-

zasedání VR FD se koná 25.6.04 v 9.00 hod. Na Florenci, na programu bude doplnění
oborové rady dokt. studij. oboru Inženýrská informatika v dopravě a spojích, informace o
přijímacím řízení mag. a dokt. studij. programu, působení FD v síti Excellence, informace
o společné laboratoři GSM

-

budou jmenováni stálí členové oborových komisí pro státní závěrečné zkoušky
v doktorských studijních programech, návrhy připraví předsedové oborových rad do
22.6.04
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prof. Kovanda:
-

plán zahraničních cest byl odsouhlasený kolegiem děkana – finanční požadavky kateder
tak, jak byly naplánované, budou pokryty

-

informace k přípravě akreditace výuky v magister. a doktorském stud. programu
v angličtině
- úkol č. 13/2 – všechny katedry dodají podklady pro rozšíření akreditace (prof. Kovanda
zašle vedoucím kateder konkrétní seznam otázek, které katedry zpracují a zašlou zpět
odd. pro zahr. a vnější vztahy)
Termín: do 15.9.04
Odpovídají: vedoucí kateder

Dr. Kalika:
- vyhlášení rozvojových programů pro r. 2005 – pro FD cca 3,1 mil. Kč – viz www.msmt
-úkol č. 13/3 – návrhy z kateder předat proděkanovi pro rozvoj
Termín: 14.6.04
Odpovídají: vedoucí kateder
-

příprava dlouhodobého záměru na r. 2005
Dr. Kalika připraví návrh na komisi, která připraví návrh dlouhodobého záměru fakulty –
termín: do 15.6.

-

upozornil vedoucí kateder, že bude v objektu v Horské ul. v srpnu probíhat rekonstrukce
elektr. rozvodů – požádal všechny dotčené katedry, aby se připravily na tuto rekonstrukci
s tím, že harmonogram prací bude vypracován ihned po skončeném výběrovém řízení,
které je v kompetenci rektorátu ČVUT

7/ Různé
Dr. Michálková:
-

upozornila na to, že ekonomickému oddělení nejsou předávány z kateder kopie
objednávek; v případě, že ekonomické oddělení nebude mít k dispozici objednávku,
nebude propříště příslušná faktura proplacena

Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová
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