Z á p i s č. 3/2015
ze 3. zasedání grémia děkana FD konaného dne 12.5.2015
v zasedací místnosti č. 314
Přítomni:
prof. Svítek, Dr. Kočárková, prof. Zelinka, doc. Mocková, doc. Brandejský, prof. Přibyl,
doc. Bouchner, doc. Týfa, prof. Jiroušek, doc. Hrubeš, doc. Schmidt, doc. Šachl, doc. Přibyl,
Dr. Kumpošt, Bc. Najzarová, Mgr. Rezlerová, Dr. Kaliková, doc. Leso, doc. Jirovský,
doc. Szabo, doc. Micka, Ing. Smíšek, prof. Moos
Omluveni: doc. Kocourek, doc. Čarský, prof. Vlček, Ing. Hajzler, Ing. Feit, prof. Jiroušek,
Dr. Jacura, doc. Mičunek
Program:
1)
2)
3)
4)

Úvod – kontrola zápisu
Schválení rozpočtu FD pro rok 2015 – doc. Schmidt
Zprávy jednotlivých proděkanů
Různé

1)Úvod – kontrola zápisu - bez připomínek
V úvodu zasedání prof. Svítek přivítal nově jmenované vedoucí ústavů Fakulty dopravní
pana doc. Ing. Stanislava Szabo, PhD. MBA – vedoucího Ústavu letecké dopravy a pana
doc. Ing. Lukáše Týfu, Ph.D. – vedoucího Ústavu logistiky a managementu dopravy.
2) Schválení rozpočtu FD pro rok 2015
Doc. Schmidt předložil grémiu děkana ke schválení vypracovaný rozpočet FD pro rok 2015.
Doc. Schmidt přednesl členům grémia děkana prezentaci Mzdové prostředky – ústavy rok
2015. Tato prezentace je přílohou tohoto zápisu. Současně bude tato prezentace zaslána
všem vedoucím ústavů ihned po skončení tohoto jednání. Doc. Schmidt požádal vedoucí
ústavu o lokální analýzu přidělených mzdových prostředků na jednotlivé ústavy.
Grémium předložený rozpočet schválilo. Rozpočet bude následně předložen ke schválení na
zasedání AS FD.
5) Zprávy jednotlivých proděkanů
Prof. Moos – proděkan pro rozvoj a výstavbu
Prof. Moos informoval o průběhu jednání s děkanem Fakulty strojní prof. Valáškem ve věci
vyklizení prostor v budově Horská A. Prof. Moos sdělil, že jednání bylo vedeno ze strany
vedení Fakulty strojní značně emotivně, nekonstruktivně a v rozporu s předchozími
dohodami.
Bude ustanovena pracovní skupina tvořená čtyřmi zástupci z Fakulty dopravní a čtyřmi
zástupci Fakulty strojní. Jednání této skupiny proběhne za účasti rektora ČVUT.
Schůzka pracovní skupiny se uskuteční dne 22.6.2015 v budově Horská A.
Doc. Bouchner upozornil na nevyhovující umístění simulátorů ústavu K 616.

doc. Mocková – zástupce proděkana pro pedagogickou činnost
Doc. Mocková informovala o udělení akreditace bakalářských studijních oborů – nové obory
akreditace udělena na 4 roky, reakreditace udělena na 8 let.
Děkan poděkoval doc. Mockové a celému týmu za přípravu této akreditace.
Doc. Mocková dále informovala, že byla předána na Rektorát akreditace na habilitační a
profesorské řízení.
6) Různé
Prof. Svítek informoval přítomné o odvolání prorektora ČVUT pro vědeckou a výzkumnou
činnost doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc.
Doc. Schmidt informoval o havárii kanalizace v budově Konviktská a její nutné opravy.
Předpokládaná délka opravy se očekává nejméně do konce září.
Ing. Smíšek pozval přítomné na slavnostní setkání pořádané k 20ti letům pracoviště Děčín,
které se uskuteční dne 17.9.2015 v Děčíne a dále pozval všechny přítomné na 18.6.2015 na akci
Cyklojízda s děkanem.
Bc. Najzarová informovala o vyjádření studentské komory ke studentské anketě.
zapsala: Osifová

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.
děkan fakulty

