Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Zápis
ze zasedání grémia děkana FD, konaného 14.9.99

Přítomni:
Prof. P. Moos, JUDr. L. Michálková, Doc. J. Jíra, Doc. F. Drastík, Prof. V. Skurovec, RNDr. Jiří Taufer, Prof. P.
Jirava, Prof. B. Duchoň, Ing. Z. Votruba, PhDr. V. Kubišová, Prof. J. Dunovský, Ing. B. Hřebejk, Ing. V. Novotný,
Prof. F. Lehovec, Doc. M. Novák, Doc. M. Jánešová, Ing. Z. Čarská, Ing. J. Klečáková
Omluveni:
Doc. M. Vlček, Prof. V. Svoboda

Kontrola zápisu
 doplněk k zápisu z 29.6.99 - k bodu "Různé" - informace za Doc. Drastíka: předmět TV v bakalářském
studiu v Děčíně se ruší
1. Informace z kolegia rektora a grémia ved. pracovníků ČVUT
Kolegium rektora:
Prof. Moos:
 rektor poděkoval FD (zajišťovali Doc. Jíra a Doc. Skurovec) za úspěšnou organizaci konference ICEE,
která se konala 13.8.99 Na Florenci
 rektor informoval o navýšení rozpočtu ČVUT o 10 mil. Kč
 informace o slavnostním otevření Masarykovy koleje
 připravuje se výjezdní zasedání proděkanů pro vědu a výzkum - hlavním bodem budou výzkumné záměry
 v této souvislosti děkan informoval o tom, že bude jmenovat tajemníka pro vědu a výzkum, který bude
mít na starosti výzkumné záměry
 informoval o tom, že redukce rozpočtu fakult bude v letošním roce 3%, v příštím roce nebude
pravděpodobně rozpočet vyšší
 podal informaci o tom, že původní vázání 5% rozpočtových prostředků se bude rozpouštět zpět na fakulty
a součásti podle 2 variant. FD podporuje variantu podle počtu studentů (var. 2.)
Grémium ved. prac.
Doc. Jíra:
- European Science Foundation - Výbor pro fyzikální inženýrství vypsal témata v oblasti
technických věd. Informace na www stránkách
http://www.est.org/physical/pesc/CallProgrammes.htm

Doporučeno, aby fakulty našly vhodné náměty





materiál “Vědní politika” bude připraven do 31.10. a potom bude následovat širší diskuse
proběhlo jednání s Ing.Kulhánkem - ředitelem ŠKODA Mladá Boleslav (VW) o novelizaci dvoustranné
smlouvy mezi ČVUT a ŠKODA. Nutno předložit náměty z fakult pro zařazení do smlouvy. Bude
uzavřeno do konce roku 1999
prorektor Pokorný informoval o jednáních s primátorem Prahy Ing. arch. Kaslem o přípravě programu

“Region”, který zahrnuje řadu problémů, z nich jsou zajímavé úkoly:
- rozvoj podniků (kontaktní osoby za ČVUT-pror. Fiala, Ing. Komárek)
- rozvoj vzdělanosti (kontaktní osoby za ČVUT - rektor Zuna, pror. Pokorný). Celé řešení bude
probíhat v etapách





















nebyl podán žádný návrh z oblasti výzkumu na udělení “Ceny Siemens”. Proto pror.Fiala zjistí, zda je
možno termín podání návrhů prodloužit a v kladném případě budou informovány fakulty
rektor Zuna a pror.Havlíček poděkovali FD za úspěšné zorganizováni (správa budovy) a technické
zabezpečení (síťové a počítačové služby) konference ICEE v srpnu v prostorách budovy Na Florenci.
Jmenovitě vyzdvihl aktivní účast děkana FD - prof. Moose a děkana FS - prof. Macka. Konference se
zúčastnili převážně představitelé zahraničních univerzit a proto její kladné hodnocení ze strany
zahraničních účastníků přispívá k dobrému jménu ČVUT ve světě
prorektor Pokorný informoval, že všechny dokumenty ČVUT jsou zaregistrovány MŠMT a nabudou
platnosti od nového akademického roku dne 27.9.1999. Za minulý akademický rok se vše řeší podle
starých předpisů. Seznamy akreditovaných oborů s čísly jsou k dispozici u proděkanů pro pedagogickou
činnost. Nedoporučuje se provádět jakékoli změny oproti schváleným dokumentům fakult do nové
akreditace
fakulty musí věnovat pozornost matrici studentů, která je rozhodujícím podkladem pro příděl peněz dle
studentů
pedag. proděkani by měli věnovat pozornost otázce sledování umístění absolventů po studiu
prorektor Fiala informoval o připravovaných pravidlech hospodaření a hodnocení výsledků výzkumných
záměrů. Investiční prostředky výzk. záměrů lze slučovat s inv. prostředky grantů (stejný vědecký cíl) a s
FRIMem. Konečná informace bude provedena na schůzce proděkanů v Kruhu u Jilemnice. Zpráva o
výsledcích výzk, záměrů musí být doloženapublikacemi. Proto je vhodné, jako u publikací z grantů, uvést
u publikace číslo výzkumného záměru. Dále byla podána informace o přípravě Národních výzkumných
center (fakulty budou informovány elektronickou poštou)
ve dnech 16.11. a 17.11. budou probíhat oslavy výročí 17.listopadu 1939 a 1989, které jsou organizovány
studenty
evaluace ČVUT v rámci CRE je v přípravě a byl vypracován dopis s návrhem a zdůvodněním. 23.9. bude
schůze proděkanů pro rozvoj
fakulta dopravní získala grant Jeana Monneta (doc.Drastík-56 hod.) z oblasti výuky. Nutno zajistit
podmínky, neboť je přísná kontrola a v případě neplnění se peníze vracejí
konečný termín pro vyúčtování programu SOCRATES je 24:9. Do 6.11. dodat podklady pro další
kontrakt pror. Šlapetovi
úřední hodiny pro vydávání identifikačních průkazů studentů jsou Po-Pá: 9,00 až 17,00 hod.

Příprava k zahájení výuky v Praze, v Děčíně
Doc. Drastík:
 imatrikulace v Praze se koná 27.9.99, v Děčíně 30.9.99 - připomíná katedrám potřebu zajistit dostatečný
počet pedagogů do talárů
 informace o přijímacím řízení:
 magisterské studium - je zapsáno 227 studentů, po ukončení přijímacích zkoušek v náhradním termínu je
předpoklad celkem 246 studentů v 1. ročníku
 kombinované studium - 15 studentů
 bakalářské studium - přijato cca 40 studentů
 volitelné předměty - všichni dostali e-mailem seznam předmětů, které byly zrušeny pro malý počet
zájemců
 rozvrh - znovu upozornil na nutnost spolupráce zástupců kateder s Ing. Čarským
Čerpání mzdových prostředků, úsporná opatření
Prof. Moos:
 informoval o současném stavu čerpání mzdových prostředků a pravidel mzdových prostředků
výzkumných záměrů a navrhl úsporná opatření na dokrytí potřeb fakulty do konce roku 1999
Opatření:
 Prof. Skurovec navrhuje s externími pracovníky, kteří mají méně než 8 hod. výuky, uzavírat dohody
(hodinová mzda), u ostatních se úvazky vypočítají podle odučených hodin z ekvivalentu 16 hod. grémium souhlasí



děkan ukládá všem ved. kateder zpracovat analýzu katedry podle dohodnutých pravidel

Evidenční listy výzkumných záměrů
Prof. Moos:
 připraví jednotné formuláře pro všechny ved. kateder, kteří je vyplněné odevzdají do 24.9.99 odd. VaV
Návrh na zřízení "Konsorcia pro dopravní telematiku" se sídlem na FD ČVUTProf. Moos:
 seznámil přítomné se žádostí nám ministra dopravy Ing. Sellnera o zřízení pracoviště, které by se
zabývalo dopravní telematikou
 navrhuje zřídit na FD ČVUT Ústav pro dopravní telematiku při katedře automatizace v dopravě a
telekomunikacích - Ing. Přibyl připraví návrh, který bude předložen AS ke schválení
Grémium souhlasí.

Různé
Konference ICEE:
 konference ICEE Na Florenci - děkan poděkoval jmenovitě Ing. J. Klečákové a Ing. M. Kalikovi za
zajištění perfektních síťových služeb
Příprava konference "Věda o dopravě":
 Ing. Novotný z K617 informoval o stavu příprav konference, která se bude konat na FD 17.11.99
 bylo rozesláno 2. oznámení o konání konference se závaznou přihláškou
 záštitu nad konferencí převzal ministr dopravy
Dr. Michálková:
 upozornila na nové směrnice a příkazy, a to:
 příkaz děkana č.1/99 - dostali všichni ved. kateder
 směrnice kvestora č. 5/1999 - Cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních pracovních cestách a za
přepravu městskou hromadnou dopravou - směrnice je na síti
 příkaz rektora č. 6/1999 - Stanovení pravomoci ředitele SÚZ
 příkaz rektora č. 7/1999 - Převod výkonu správy budovy "Masarykova kolej" z ČVUT na SÚZ
 příkaz rektora č. 8/1999 - Pravidla používání sítě ČVUT - tento příkaz dostali všichni ved. kateder s tím,
že jsou povinni seznámit s ním proti podpisu všechny pracovníky katedry a příkaz i s podpisy založí na
katedře
 informovala o čerpání rozpočtu k 31.8.99
Doc. Skurovec:
 informoval o tom, že příští týden bude v Košicích podepsána smlouva o spolupráci mezi TU Košice a FD
ČVUT
Doc. Jánešová:
 zasedání AS FD se bude konat 6.10.99 - mj. se bude projednávat změna v org. řádu - Letecká škola zúčastní se ing. Hřebejk
Doc. Novák:
 informoval o novém zabezpečovacím zařízení v prostorách laboratoře v 5. patře v Konviktské ul.
Prof. Moos:
 po dobu nepřítomnosti Doc. Vlčka navrhuje, aby proděkana pro vědu a výzkum zastupoval Doc. Jíra zúčastní se výjezdního zasedání proděkanů pro VaV 24.9.99, na kterém se bude jednat mj. o výzkumných
záměrech
 připomíná, že hodnocení doktorandů je třeba do konce týdne odevzdat odd. VaV

Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

