Fakulta dopravní ČVUT

Z á p i s č. 4/2010
ze 4. zasedání grémia děkana FD konaného dne 10.6. 2010 v Konviktu v zasedací místnosti č. 314

Přítomni:
prof. Svítek, prof. Jíra, Dr. Schmidt, prof. Přibyl, prof. Vlček, Dr. Hrubeš, Ing. First, Ing. Feit,
doc. Pastor, Dr.Říha, Dr. Kaliková, doc. Hanus, doc. Šachl, prof. Zelinka, Ing.Kumpošt,
Ing. Hrubeš prof. Kovanda, Dr. Němec ,Bc.Košťálová
Omluveni: prof. Moos, doc. Čarský, doc. Brandejský ,doc. Jirovský, PhDr. Holíková,

Program:
1)

Úvod – kontrola zápisu - prof. Svítek

2)

Zprávy z jednání kolegia rektora – prof. Svítek

3)

-

informace o podepsaném dislokačním příkazu ohledně budovy Horská A,

-

informace o prodloužení bezplatného pronájmu budovy v Děčíně do roku 2025

Zprávy jednotlivých proděkanů
-

plán oslav 15. let výročí pracoviště Děčín (prof. Zelinka)
-

strategie FD v oblasti rozvoje budov (doc. Jirovský)

-

zahraniční kontakty (prof. Vlček)

-

příprava nové směrnice (Doc. Čarský)

-

informace o probíhající reakreditaci doktorského studia

4)

Rozpočet na rok 2010 (Dr. Schmidt)

5)

Různé

1) Úvod – kontrola zápisu
Kontrola zápisu - bez připomínek
V úvodu zasedání prof. Svítek informoval přítomné o udělení medailí navrženým
pracovníkům Fakulty dopravní na zasedání slavnostní VR ČVUT dne 8.6.2010 v Betlémské
kapli.
Dále informoval, že na základě výsledků výběrového řízení byli jmenováni tito noví vedoucí
ústavů FD:
Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc. – vedoucí Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství
Ing. Mgr. Jan Feit vedoucí Ústavu jazyků a společenských věd

2) Rozpočet FD na rok 2010 – dr. Schmidt
Prof. Svítek přivítal na zasedání grémia děkana Ing. Šrauta a požádal ho, aby shrnul své
poznatky a závěry z jednání s vedoucími jednotlivých ústavů.
Ing. Šraut informoval o zaslání podkladových materiálů do e-mailu jednotlivým vedoucím
ústavů – Tabulky přehled pedagogických výkonů.
Současně požádal vedoucí ústavů, aby věnovali pozornost zaslaným tabulkám, provedli
kontrolu současných dat + výhled pedagogických výkonů na příští semestr.
V této souvislosti Dr. Schmidt uvedl, že v analýze je nutné brát v úvahu náběh nové
akreditace – zimní semestr, současně Dr. Schmidt zaslal všem vedoucím ústavů metodický
pokyn č. 02/2009/PA – Úvazky akademických pracovníků
Úkol 1/4:
Všichni vedoucí ústavů zašlou Ing. Šrautovi termíny schůzek, aby mohlo proběhnout III.
kolo zpracování výkonového způsobu financování ústavů na FD.
Zodpovídá: všichni vedoucí ústavů
Termín: 25.6.2010
Prof. Svítek poděkoval Ing. Šrautovi za jeho vynikající práci při vytváření nové metodiky
způsobu financování ústavu na FD.
Dr. Schmidt informoval o schválení rozpočtu FD a upozornil na schodek v celkové výši 3
mil. Kč.

Úkol 2/4:
Vedoucí jednotlivých ústavů vypracují návrh strategie a ekonomických opatření, kde a
jakým způsobem na svém ústavu vyzískat chybějící finanční prostředky na pokrytí schodku,
který se pohybuje ve výši cca 3 mil. Kč. Tento návrh zašlou v elektronické podobě do emailu tajemníkovi fakulty Dr. Schmidtovi.
Zodpovídá: všichni vedoucí ústavů

Termín: 25.6.2010

3) Zprávy z jednání kolegia Rektora
Prof. Svítek informoval vedení FD o podepsání Dislokačního příkazu – Příkaz Rektora č.
5/10 Převod výkonu správy budovy A Horská – stará budova a pozemků v areálu
Horská FD z ČVUT – Fakulta strojní na ČVUT – Fakulta dopravní ze dne 27.5.2010
Dr. Kaliková v této souvislosti informovala, že na základě dislokačního příkazu Rektora
ČVUT byly ustanoveny jednotlivé komise, jenž budou řešit jednotlivé oblasti převzetí
budovy. První schůzka těchto komisí proběhne dne 11.6.2010
Termín kompletního převzetí budovy byl stanoven na 1.7.2010
Prof. Svítek informoval o výsledku jednání s primátorem města Děčín panem Ing.
Vladislavem Raškou a o uzavření smlouvy o výpůjčce č. 1/10/OMH, kdy doba bezplatného
užívání objektu Zámecká Sýpka byla prodloužena do roku 2025.
Prof. Zelinka informoval, že zpráva z průběhu jednání je umístěna na web stránkách fakulty.

4) Zprávy jednotlivých proděkanů

4.1 proděkan pro pedagogickou činnost – zástupce Ing. Kumpošt
Ing. Kumpošt s pověřením doc. Čarského informoval vedení o přípravě nové směrnice.
Směrnice je v tuto chvíli již ve značně rozpracované formě, dokončení její finální podoby se
předpokládá koncem června 2010 a vstoupí v platnost 1.9.2010.
Prof. Svítek informoval o společné schůzce doc. Čarského a děkana FD se zástupci studentů,
ohledně závěrů ze studentské ankety, která se uskuteční dne 16.6. 2010 od 15 hod. Pozvánka
na tuto schůzku je umístěna na webových stránkách fakulty.

4.2. proděkan pro Děčín prof. Zelinka
Prof. Zelinka informoval o přípravách oslav 15 výročí ČVUT FD v Děčíně.
V rámci oslav se uskuteční dne 30.9.2010 vědecká konference a v odpoledních hodinách
proběhne vernisáž výstavy „Děčín – město dopravy“, na jejíž organizaci pracuje tým Dr.
Říhy. Záštitu převzali primátor města Děčín ing. Raška a prorektor ČVUT prof. Moos.
Dne 29.9.2010 proběhne výjezdní zasedání grémia děkana FD v Děčíně

4.3. proděkan pro zahraničí – prof. Vlček
Prof. Vlček informoval přítomné o přípravě nové komponenty na zahr. sl. cesty. Elektronická
verze se připravuje ve spolupráci s ředitelem VIC Ing. Markem Kalikou.Spuštění beta verze
je plánováno na říjen 2010. Komponenta bude obsahovat veškeré potřebné formuláře jako
např. Návrh na zahr. sl. cestu, Vyúčtování zahr. sl. cesty, Zpráva ze zahr. sl. cesty, současně
bude kladen větší důraz na včasnost a časovou posloupnost jednotlivých kroků při
vyřizování cesty do zahraničí.
Prof. Vlček dále informoval o průběhu návštěvy švédské Linkoping University ve městě
Norrkoping. Cílem setkání bylo domluvení postupů pro výměny studentů, časového
harmonogramu a dalších organizačních věcí a dále domluva ohledně možného přechodu na
joint degree formu studia.
V této souvislosti prof. Svítek informoval, že probíhají podobná jednání se zástupci univerzit
v Bělorusku a v Číně.

4.4. proděkan pro vědu a výzkum – prof. Jíra
Prof. Jíra informoval přítomné, že je nutné dořešit způsob čerpání účelového stipendia, tak
aby bylo dostupné pro všechny studenty magisterského a doktorského studia
Prof. Jíra dále vyjádřil znepokojení nad některými tématy dodaných doktorských prací, a
upozornil, že je nutné klást větší důraz na vědeckost práce.
Prof. Jíra dále upozornil, že v rámci reakreditace nelze zaměňovat formulář „C“ a „G“ pro
doktorské studium za formulář „G“ pro magisterské studium a požádal vedoucí ústavů, aby
vyplňováním těchto formulářů věnovali pozornost.

5) Různé
Prof. Svítek
Prof. Svítek informoval, že v rámci celostátní soutěže Česká dopravní stavba roku 2009
získala FD Cenu ministra dopravy, v kategorii E – Technologie, projekt „Zavedení
diferencovaných tarifů pro regulaci provozu zpoplatněných vozidel v pátečních odpoledních
hodinách“.
V soutěži Česká dopravní stavba roku 2009 dále získal 1. místo v kategorii nejlepší
Diplomová práce student Fakulty dopravní Ing. Martin Vaněk.
Prof. Svítek dále informoval o vzniku Energetického institutu na ČVUT. K rukám děkana
bylo zasláno memorandum a nabídka členství. Za FD byl navržen Prof. Ing. Bedřich Duchoň,
CSc. V podobném duchu se připravuje schůzka v oblasti kosmických technologií na ČVUT.
Dr. Říha
Informoval o přípravě nové brožury o ČVUT. V rámci příprav této nové brožury požádal
všechny vedoucí ústavů o vyplnění dotazníku a zaslání odpovědí do e-mailu do 14.6.2010.
Úkol 3/4:
Zaslat všem přítomným vedoucím ústavů do e-mailu dotazník v elektronické podobě.
Zodpovídá: Osifová

Termín: ihned

Zapsala: Osifová
Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
děkan fakulty

