Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 18
ze zasedání grémia děkana FD, konaného dne 15.3.2005

Přítomni:
prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, doc. Z. Votruba, prof. M. Vlček, doc. B. Kubát, prof. B.
Duchoň, Mgr. Bala, prof. J. Kovanda, doc. O. Pastor, PhDr. S. Holíková, P. Bartoň, V.
Faltus, Ing. J. Machytka
Omluveni:
prof. P. Moos, Dr. M. Kalika, Ing. D. Schmidt , doc. J. Sodomka
1/ Kontrola zápisu
- bez připomínek
- děkan informoval o schůzce s prezidentem ČSA Ing. J. Tvrdíkem a jeho náměstky na
fakultě, bude připravena dohoda o spolupráci
- informace - na katedře K621 proběhla úspěšně kontrola ÚCL
2/ Příprava rozpočtu na r. 2005
prof. Jíra:
-

informoval o přípravě rozpočtu ČVUT na r. 2005 tak, jak byl projednáván na poradě
Kolegia a Grémia rektora – bude dále projednáváno na příštím jednání K a GR

Dr. Michálková:
-

AS FD bude předložen k projednání a ke schválení prozatímní rozpočet fakulty na r.
2005 s tím, že základem bude 90 % loňského rozpočtu – všichni členové grémia
dostali návrh na rozdělení mzdových prostředků a ostatních neinvestičních prostředků
na katedry

-

k 1.4.05 bude provedena platová úprava zaměstnanců s tím, že nejde o prostředky
z navrhované částky na katedry

3/ Zabezpečení nových výzkumných záměrů
prof. Jíra:
-

informoval o oponenturách výzkumných záměrů, které byly komisí hodnoceny kladně
a bylo doporučeno pokračovat v této činnosti

-

informace o mimořádné dotaci z ukazatele „M“, kterou bude řešit MŠMT podle
Pravidel pro poskytování dotací veřejným vysokým školám v působnosti MŠMT
vědeckým pracovištím dosahujícím světově významné výsledky, jimž hrozí
v důsledku nepřiznání dotace na řešení výzkumného záměru odchod mladých
vědeckých pracovníků

-

informace o vytváření podpůrného fondu ČVUT pro VZ v kategorii C a D, které
nedostaly finanční podporu z MŠMT a doporučilo následující závěry :
- kritéria pro podporu by měla být: počet úvazků mladých vědeckých pracovníků do
35 let, kontinuita pracovního týmu, hodnocení vyjádřená v oponentních posudcích
- kolegium rektora stanovilo komisi pro rozdělení podpory ve složení : prof. Bíla,
prof. Haasz, prof. Macháček, prof. Šejnoha, prof. Vejražka s tím, že komise po svém
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schválení AS ČVUT bude tyto finanční prostředky přidělovat na fakulty
- investiční prostředky budou v nezbytných případech poskytnuty z FRIM fakult na
přístroje do výše 25 % přiznaných prostředků

4/ Úprava finančních náhrad
Dr. Michálková:
-

seznámila grémium s návrhem na úpravu finančních náhrad k dohodám za pracovní
činnost, a to za výuku, doplňkovou činnost za režii pro fakultu u grantů a projektů –
všichni ved. kateder dostanou mailem s tím, že se bude dále projednávat na kolegiu a
grémiu děkana v dubnu

5/ Návrh tarifní složky mezd
-

bude projednáno na příštím grémiu děkana

6/ Úprava studijních plánů BC studia
Doc. Jíra:
-

upravit výuku matematiky v 1. bloku studia, dále upravit povinně volitelné předměty a
projekty

Katedry si připraví návrhy úprav a na příštím grémiu děkana se bude znovu projednávat.
Dr. Holíková:
-

požádala o souhlas s vyhlášením dvou termínů přijímacích zkoušek pro studium
v ÚBS, a to jeden termín před prázdninami a jeden termín po prázdninách – souhlas

7/ Různé
Prof. Jíra:
-

všichni členové grémia dostali Analytickou zprávu komise pro rozvoj a vědu AS
ČVUT s tím, aby případné návrhy a připomínky z kateder byly poslány přímo na
mailovou adresu uvedenou v materiálu

-

18.3.2005 – vyhlášení výběrového řízení FR VŠ pro rok 2006
20.4.2005 – termín pro podání návrhů na fakultě proděkanovi pro rozvoj (3 návrhy
v kategorii A – Informační technologie, Laboratoř GSM-R, akce K616
upozornil, že návrhy doktorských projektů mohou být podávány po ukončení studia

-

19.4.2005 se koná slavnostní VR ČVUT

Prof. Skurovec:
-

požadavky z kateder na financování zahraničních cest z fakultních prostředků – vyzval
katedry k zefektivnění těchto cest a k využívání i jiných zdrojů financování – přednost
bude dávána aktivní účasti na konferencích; koncem dubna bude stanoven fond
zahraničních cest
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Prof. Jíra:
-

za pomoci K611 a K615 se připravují písemné testy k přijímacím zkouškám do
doktorského studia

Dr. Michálková:
-

informovala o schůzce k nové Kolektivní smlouvě ČVUT, které se zúčastnili zástupci
všech fakult – bylo doporučeno prodloužení stávající Kolektivní smlouvy pouze s
dílčími změnami

Doc. Kubát:
- 20.4.2005 se bude konat na fakultě přednáška p. Lagraulet v rámci projektu
EURNEX , na kterou budou pozváni pedagogičtí pracovníci a studenti doktorského studia

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