Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Z á p i s č. 26
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 9.4.2002
Přítomni:
Prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Prof. P. Moos, Doc. Z. Votruba, Doc. B. Kubát, Prof. M. Vlček, Prof. B. Duchoň,
Prof. Fr. Lehovec, Prof. V. Skurovec, PhDr. V. Kubišová, Prof. V. Svoboda, Prof. L. Kulčák, Prof. J. Kovanda, Doc.
Fr. Drastík, Doc. M. Novák, Doc. M. Jánešová, Dr. J. Klečáková, Ing. J. Sodomka, M. Jacura
Omluveni:
Prof. J. Jirava, Ing. Z. Čarská
1/ Kontrola zápisu


bez připomínek

2/ Zprávy proděkanů
Prof. Moos:




zahraniční studenti mají velký zájem o doktorandské studium na naší fakultě (studenti z Dálného východu,
arabských zemí),
přidělení grantů IGS – Ing. Vl. Šajner, Ing. Z. Malá, Doc. P. Vysoký,

MUDr. L. Háčik, Dr. M. Kameník, Ing. J. Sobota.
Doc. Votruba:



počet přihlášek ke studiu na ČVUT FD – celkový počet přihlášených 1344 studentů,
studentka Pavla Vohnická žádala formou e-mailu informaci, týkající se vztahu kombinovaného studia k
projektům a zadávání diplomové práce u tohoto typu studia. Na jedno z dalších zasedání se připraví podklady
pro podrobnější diskusi týkající se kombinovaného studia.

Doc. Kubát:


přidělení peněz pro obnovu strojního vybavení – laboratoř UNIX

stavebního vybavení - 3 akce
fasáda Konvikt
nátěry + oprava oken Horská
 elektrické rozvody Horská,
neprodleně vyřídit havarijní stav sociálního zařízení v budově Horské ul.





3/ Akreditace a reakreditace fakulty
Doc. Votruba:




nejzazší termín revize materiálů akreditace je pátek 12.4.2002 a zároveň potvrzení od vedoucích kateder, že je
vše prohlédnuto a opraveno,
v případě problémů s otevřením materiálů na síti, je možno kontaktovat Ph.D.J. Klečákovou.

4/ Úprava tarifů a rozdělení mezd
Prof. Jíra:
- seznámení s návrhem 3 tabulek tarifní složky mzdy
1. návrh vedení ČVUT a KOR - 11,6%
2. návrh HK AS ČVUT - 9,7 %
3. návrhy děkanů fakult - 8,3%.
AS ČVUT byl odsouhlasen návrh č. 1 s platností od 1.4.2002.
Po potvrzení tohoto návrhu z MŠMT budou realizovány nové platové výměry.
5/ Neinvestiční a investiční prostředky fakulty
JUDr. Michálková:


byla podána informace o rozdělení investičních a neinvestičních prostředků pro rok 2002 na jednotlivé katedry.
Neinvestiční prostředky: mzdy - celková částka 33,5 mil. Kč, byl sdělen podrobný způsob rozdělení. Odvody z
mezd jsou ponechány v celkové částce v centru. Prostředky na úpravu tarifů jsou centrální.
Způsob rozdělení mzdových prostředků
10% - nespec. VaV
90% - hlavní činnost: výuka (100%)

- 90% - výuka předmětů
- 10% - projekty
Vyrovnání významných rozdílů
1. Příplatky vedení FD budou u děkanátu, a budou refundovány příslušným katedrám.
2. Příplatky katedrám za (týká se pouze pedagogů v HPP a se 100% úvazkem):
Prof. - 3000,- Kč /1 os./1měs.
Doc. - 2000,- Kč /1 os./1 měs.
CSc., Dr., PhD. -1000,- Kč / l os./l měs.
Zbytek mzdových prostředků bude dělen dle stávajícího vzorce a porovnán s potřebami kateder.
Ostatní neinvestiční prostředky budou děleny podle dosud používaného vzorce. Investiční
prostředky: bylo podrobně sděleno rozdělení na jednotlivé akce. Pro katedry je vyčleněna částka 1
mil. Kč. Katedry do 31.4.2002 zašlou do sekretariátu děkana své požadavky na nákupy z
investičních prostředků se stručným zdůvodněním.
prof. Jíra:


podal informaci o požadavku RČVUT na zaplacení částky 4,8 mil. Kč jako příspěvek na stavební akce Juliska a
Kotlářka. Částka neodpovídá původně projednané výši z roku 2000 (viz návrh z 9.11.2000). O změně nebyla FD
informována včas. V současné době jsou prostředky FRIM již rozděleny na akce, které konečně umožní rozvoj
FD a postupně budovat chybějící výpočetní a experimentální zázemí. Grémium proto nesouhlasí s výší tohoto
příspěvku a s jeho poukázáním RČVUT.

6/ Společné pracoviště BEZ

Prof. Kovanda:


podal vstupní informaci o Smlouvě o spolupráci týkající se přípravy k založení společného integrovaného
pracoviště UK a ČVUT pro “Biomechaniku extrémních zátěží” na úrovni FTVS UK v Praze a FD ČVUT.
Připomínky k této smlouvě budou zaslány e-mailem pí Tyllerové do úterý 16.4.2002. Po těchto připomínkách
bude zpracováno konečné znění smlouvy.

7/ Komise k SZZ
Prof. Jíra:


předložil návrh, aby pro jmenování do zkušebních komisí pro státní zkoušky byla pro mladší pedagogy FD
(krátce po absolvování VŠ) podmínka vědecká hodnost. Netýká se významných odborníků s dostatečnou praxí.
Nadále platí delegace pověření vedením přednášek v odlišných případech od článku 10 odst. (6) Studijního a
zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze do pravomoci vedoucího katedry. Grémium souhlasí.

8/ Dlouhodobý záměr fakulty
Prof. Jíra:





materiál “Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje FD ČVUT pro rok 2002” byl zpracován na základě
dlouhodobého záměru FD a výroční zprávy za rok 2001.
připomínky k tomuto materiálu budou zaslány e-mailem pí Neničkové do pátku 12.4.2002.
tento materiál bude e-mailem zaslán AS FD

9/ Různé
Prof. Vlček:



nedodržení ústní domluvy s fakultou strojní o uvolnění a předání místnosti pro fyzikální laboratoř,
nabídka stipendia pro studenty ČVUT od společnosti McKinsey Scholarship.

Prof. Jíra:



bude nadále jednáno s fakultou strojní o zajištění místnosti pro fyzikální laboratoř,
informace o dopisu ředitele odboru mezinárodních vztahů MŠMT ČR dr. P. Cinka, týkající se možnosti účasti
na semináři pro studentky a vysokoškolské pedagožky, konaného v měsíci červenci v Paříži.

JUDr. Michálková:


předložila materiál z Ministerstva spravedlnosti ČR, které provádí aktualizaci seznamu ústavů kvalifikovaných
pro znaleckou činnost. Grémium souhlasí s údaji uvedenými v materiálu a tím i se zápisem FD v seznamu
znalců z oboru dopravy a telekomunikací.

Prof. Kovanda:
- poděkování spolupracovníkům za pomoc při přednášce konané dne 25.3.2002 na téma “Počítačové simulace
dopravních nehod a v biomechanice poranění”.
Ing. Sodomka:


informace o návštěvě zástupců švédské univerzity, která se uskuteční dne 19.4.2002 v 9.00 hod. v zasedací
místnosti č. 314 ve 3.patře FD v Konviktské ul.

Doc. Jánešová:


17.4.2002 zasedá AS FD.

Doc. Novák:



uskuteční se zasedání pracovní skupiny “NEUROINFORMATICS
GLOBAL SIENCE FORUM OECD”.

Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: O. Neničková

