Z á p i s č. 2/2011
z 2 zasedání grémia děkana FD konaného dne 12.4. 2011 v Konviktu
v zasedací místnosti č. 314
Přítomni:
Prof. Svítek, Dr. Schmidt, prof. Vlček, doc. Čarský, prof. Přibyl, doc. Brandejský, prof.
Pastor, doc. Hanus, Dr. Hrubeš, doc. Šachl, Dr. Říha, Ing. Feit, Dr. Mocková, Ing.
Kadlecová, Petr Šatra, Dr. Němec
Omluveni: prof. Jíra, doc. Jirovský, prof. Zelinka, Ing. Kaliková, Dr. Bouchner,
Dr. Holíková
Program

1)

Úvod – kontrola zápisu - prof. Svítek

2)

Zprávy tajemníka FD - rozpočet (Dr. Schmidt)

3)

Zprávy jednotlivých proděkanů

4)

Různé

1)Úvod – kontrola zápisu - prof. Svítek
Kontrola zápisu
Dr. Hrubeš uvedl, že se minulého zasedání grémia děkana neúčastnil a upozornil, že je
chybně uveden v prezenční listině jako přítomen. Chyba v zápisu bude neprodleně
odstraněna.
Kontrola úkolů
Úkol 1/1
Zpracovat návrh předpokládaného rozpočtu celé fakulty pro rok 2011
Zodpovídá: tajemník FD
T:1.4.2011
- splněno
Ve spolupráci s Ing. B. Šrautem proběhlo další kolo jednání se zástupci jednotlivých
ústavu k sestavení finální verze metodiky. Byly zkontrolovány jednotlivé položky
kvalitativních a kvantitativních kritérií jednotlivých ústavů.
Prof. Svítek informoval, že vyhověl žádosti Dr. Mockové a umožnil přístup do
ekonomického systému FIS pro členy hospodářské komise a pro předsedkyni AS FD Dr.
Mockovou.
Prof. Svítek informoval, že byla rozeslána všem členům grémia děkana Výroční zpráva FD
pro rok 2010 k případným připomínkám. Po zapracování připomínek bude Výroční zpráva
FD předložena na zasedání AS FD.

Úkol 2/1:
Zaslat k rukám děkana připomínky k Výroční zprávě FD pro rok 2010.
Zodpovídá: všichni členové grémia

2)

T: 19.4.2011

Zprávy tajemníka FD - rozpočet

Dr.Schmidt přednesl členům grémia děkana tyto prezentace:
I. Děkanát členění- čerpání mzdových prostředků
II. Návrh přerozdělení finančních prostředků FD pro rok 2011 final. verze
III. Návrh mzdových prostředků ústavy 2011
Všechny tyto prezentace jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Grémium děkana schválilo rozpočet FD na rok 2011. Rozpočet bude předložen ke
schválení na zasedání Hospodářské komise FD dne 26.4.2011 a následně bude předán ke
schválení na zasedání AS FD dne 4.5.2011.
3)

Zprávy jednotlivých proděkanů

Doc. Čarský – proděkan pro pedagogickou činnost
Doc. Čarský informoval, že dne 5.4. byla zaslána k rukám rektora dokumentace k podání
žádosti akreditační komisi o:
• prodloužení doby platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu
N 3710 „Technika a technologie v dopravě a spojích“ ČVUT v Praze Fakulty dopravní
v souvislosti s ukončením platnosti stávající akreditace dne 15.8.2012 u následujících 4
navazujících magisterských studijních oborů:
 Dopravní systémy a technika
 Inženýrská informatika v dopravě a spojích
 Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
 Provoz a řízení letecké dopravy
• rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu N 3710 „Technika
a technologie v dopravě a spojích“ ČVUT v Praze Fakulty dopravní o „Joint-degrees“
ve studijním oboru „Inteligentní dopravní systémy“ v anglickém jazyce podle § 47a
zákona č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách
• rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu N 3710 „Technika
a technologie v dopravě a spojích“ ČVUT v Praze Fakulty dopravní o studijní obor
„Transportation and Logistic System“ v anglickém jazyce včetně tzv. „Joint-degrees“
podle § 47a zákona č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách,
které byly všechny projednány jak ve Vědecké radě FD, tak v Akademickém senátu naší
fakulty.

Doc. Čarský dále informoval o přehledu výsledků přijímacího řízení na ČVUT FD pro
akademický rok 2011/2012

Srovnání s minulým akademickým rokem:
Praha
Studijní program bakalářský prezenční (společná část studia) -7%
kombinovaný
-23%
prezenční obor PIL
+ 13%
prezenční obor TUL - 32%
navazující magisterský prezenční + 14%
kombinovaný – 5%
Děčín
Studijní program bakalářský prezenční -8%
kombinovaný
- 56%
Celkový pokles program bakalářský Praha -9%
Děčín -24%
Nárůst navazující magisterský Praha +10%
Pokles v počtu podaných přihlášek ve srovnání s minulým akademickým rokem – 6%
Přijímací komise do studijního oboru IS zasedá dne 19.4.2011
Hlavní přijímací komise pro navazující magisterské studium zasedá dne 23.5.2011
Hlavní přijímací komise pro bakalářské studium proběhne 23.6.2011 vzhledem ke státním
maturitním zkouškám
Dne 11.4.2011 proběhlo slavnostní vyhlášení Soutěže pro studenty ČVUT v Praze zaměřené
na optimalizaci řešení mimoúrovňové křižovatky Běchovice Silničního okruhu kolem Prahy
(SOKP) a Štěrboholské radiály za přítomnosti generálního ředitele ŘSD a děkana FD.

prof. Vlček proděkan pro vnější vztahy
Prof. Vlček upozornil všechny přítomné, že vzhledem ke zrušení Cizinecké policie a
převedení její agendy pod správu Ministerstva vnitra, dochází i k procesním změnám jako
např. změna formuláře pro ubytování zahraničních studentů. Současně je také nutné počítat
s delší dobou vyřízení potřebných formalit (předpokládaná doba vyřízení je cca 3 týdny).
Prof. Vlček dále informoval, že je možné přizvat jako člena komise Státních závěrečných
zkoušek zahraničního pedagoga – k úhradě nákladů spojených s jeho účastí je možno využít
fondy ČVUT.

4)

Různé

Doc. Šachl předal přítomným dopis Ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Němce ve věci
rozšíření znaleckého oprávnění v oboru doprava pro ČVUT FD.
Dopis Ministerstva spravedlnosti je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Doc.Šachl požádal vedoucí ústavů, aby mu sdělili, kteří ze členů ústavu jsou jmenovanými
znalci (zapsanými v seznamu Ministerstva spravedlnosti) – stačí jmenný seznam bez
specifikace odbornosti.
Dodatečně - po zasedání grémia - sděluje doc.Šachl, že ministerstvu spravedlnosti jde
v současné době o návrhy na inovaci seznamu znaleckých oborů a odvětví, jenž je z roku
1973 (nikoli o rozšíření licencí jednotlivých znaleckých ústavů) - v tomto smyslu se
upravuje mail, kterým doc.Šachl obeslal 14.4.2011 vedoucí jednotlivých ústavů.

Dr. Němec poděkoval prof. Svítkovi za přidělení prostor v objektu stará Horská pro
Laboratoř pro kalibraci letových zapisovačů.
Dr. Němec dále informoval přítomné o věnování leteckého motoru M 601 ČVUT Fakultě
dopravní dne 31.3.2011 firmou GE Aviation Czech s.r.o.

Dr. Říha informoval o novém čísle časopisu Technicallu se zaměřením na FD. Pro fakultu
bude k dispozici 1000 výtisků.
Prof. Svítek poděkoval všem, kteří se na přípravě tohoto čísla časopisu podíleli.
Dr. Říha dále předal všem přítomným výtisk časopisu Silnice a Železnice 1/2011

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
děkan fakulty

Zapsala: Osifová

