Fakulta dopravní ČVUT
_____________________________________________________
Zápis
z jednání kolegia děkana FD, konaného 23.2.99
Přítomni:
Prof. P. Moos, JUDr. L. Michálková, Doc. M. Vlček, Doc. F. Drastík, Doc. J. Jíra, Doc. V. Skurovec, Prof. P. Jirava,
Doc. M. Jánešová, Prof. B. Duchoň, Ing. Z. Votruba, Prof. J. Dunovský, Prof. V. Svoboda, PhDr. V. Kubišová, Ing. B.
Hřebejk, Doc. M. Novák, Prof. F. Lehovec, Ing. Z. Čarská

1. Kontrola zápisu
 bez připomínek
2. Informace z grémia ved. prac. ČVUT
Prof. Moos:
 informace k rozpočtu na rok 1999 - rektor informoval o dopisu ministrovi školství ve věci rozpočtu
ČVUT - ministr přislíbil částečně vyhovět žádosti o posílení dotace z rezervy
 informace o přípravě národní politiky výzkumu a vývoje
 vnitřní mzdový předpis ČVUT - návrh dvou variant navýšení tarifů, a to 7% a 10%. Grémium doporučilo
navýšení tarifů ve výši 10 %.
 nový VŠ zákon
- Statut ČVUT byl schválen AS ČVUT (bez příloh)
- přílohy Statutu jsou připravené k předložení AS ČVUT
- 1.3.99 se koná schůzka k akreditaci studijních programům V centru pro studium
vysokého školství - za FD se zúčastní Prof. Moos, Doc. Vlček a Doc. Drastík
 kvestor upozornil na směrnici č. 38/99 - o pracovně právních vztazích na ČVUT a směrnici č. 46/99 postup o vykonávání činnosti zaměstnance jedné součásti ČVUT na jiné součásti ČVUT
 nová koncepce Bulletinu - časopisu celého ČVUT
3. Zahájení semestru - výuka v Horské, služba na katedrách
Prof. Moos:
 okamžitě je třeba zajistit výuku předmětu Základy práva na K617
zajistí: Prof Svoboda
 apeluje na všechny ved. kateder, aby věnovali zahájení semestru zvýšenou pozornost a znovu upozorňuje
na nutnost zajistit na všech katedrách služby
4. Agendy proděkanů
Doc. Vlček:
 připomíná, že zasedání vědecké rady se koná 5.3.1999 v 9.00 hod. na Florenci
 doktorské studium - Studijní řád DS nebude předložen na příštím zasedání AS ČVUT ke schválení,
materiál je k dispozici na síti k případným připomínká (upozornit i doktorandy na možnost seznámit se s
tímto materiálem, popř. i předat připomínky)
 5. rámcový program - Doc. Novák a Prof. Duchoň předali už své návrhy projektů
Doc. Drastík:
 zadávání diplomových prací - termín bude stanoven na příštím kolegiu (s přihlédnutím ke změně délky
studia na FD)
Doc. Jíra:
 informace o interních grantech ČVUT - v prvním kole rozvojových grantů prošly 3 projekty FD

výstavba - dokončení půdní vestavby - informoval o tom, že požadavek fakulty na dotaci od MŠMT na
větší investice ve výstavbě byl v 1. kole schválen a akce jsou plánovány od r. 2000
 znovu upozornil, že každá dlouhodobá změna ve využívání učeben musí být předem projednána s Ing.
Čarským, dále upozornil na nutnost využívat učební prostory fakulty podle rozvrhu
Doc. Skurovec:
 přehled zahraničních cest v r. 1998 - je přílohou k zápisu
 plán zahraničních cest na rok 1999 - do příštího kolegia
 zahraniční cesty budou zveřejňovány na úřední desce - upozornění na to, že všechny náležitosti zahr. cest
(vč. letenek, jízdenek atd.) zajišťuje odd. zahr, styků (p. Bártová)


5. Tvorba předpisů podle nového VŠ zákona
Dr. Michálková:
- informace o nových směrnicích - č. 38/99 a 46/99
6. Příprava konference "Inteligentní dopravní systémy"
Prof. Moos:
 konference Inteligentní dopravní systémy se koná 23.3.1999 na Florenci - za FD je v organizačním
výboru Doc. Vysoký. Ve 20.00 hod. se koná u příležitosti této konference v Betlémské kapli koncert, na
který jsou zváni i všichni pracovníci fakulty.
7. Různé
Prof. Moos:
 informoval o tom, že 2.3.99 ve 13.00 hod. by mělo dojít k podpisu smlouvy o spolupráci mezi FD ČVUT
a ČD, zastoupenými náměstkem generálního ředitele Ing. Malinou
Dr. Michálková:
 proběhlo školení BOZP ved. pracovníků fakulty, ti, kteří se nezúčastnili, musí si domluvit školení
individuelně s p. Turkem, technikem BOZP
 upozornila na směrnici č. 46/99 - týká se i pracoviště v Děčíně
Dr. Kubišová:
 informace o konkurzu na obsazení studijních míst na École Centrale Paris pro studenty 5. ročníků
Doc. Jíra:
 informoval o konání bilaterálního česko-německého semináře o experimentálních metodách ve spolupráci
s Bergische Universität - Wuppertal
Doc. Drastík:
 nadání Hlávkových
- návrhy na udělení ceny studentům nebo absolventům naší fakulty předat proděkanovi pro
pedagog. činnost do začátku května
- návrh na udělení ceny pro nestory - děkan navrhuje Prof. Vlčka, kolegium souhlasí
Příští kolegium děkana se koná 9.3.1999 ve 13.00 hod.
Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: H. Tyllerová

