Fakulta dopravní ČVUT

Z á p i s č. 2/2010
z 2. zasedání grémia děkana FD konaného dne 16.3. 2010 v Konviktu v zasedací místnosti č. 314

Přítomni:
prof. Svítek, prof. Jíra, Dr. Schmidt, prof. Přibyl, prof. Skurovec, prof. Vlček, Dr. Hrubeš, doc.
Jirovský, doc. Čarský, prof. Kovanda, Ing. Feit, PhDr. Holíková, doc. Pastor, dr.Říha, Dr. Kaliková,
doc. Hanus, doc. Šachl, doc. Brandejský, prof. Zelinka, Bc.Košťálová, Ing. Kumpošt
Omluveni: prof. Moos, Dr. Němec
Program:
1)

Úvod – kontrola zápisu (prof. Svítek)

2)

Zprávy z jednání kolegia rektora (prof. Svítek)

3)

Prezentace procesního modelu výkonového rozdělování financí
(Dr. Kalika)

4)

Prezentace nového oboru Elektromobilita (prof. Votruba)

5)

Zprávy jednotlivých proděkanů

6)

Hospodaření za rok 2009 ( dr. Schmidt)

7)

Různé

1) Úvod – kontrola zápisu
- bez připomínek
2) Zprávy z jednání kolegia rektora – prof. Svítek
-

-

byla schválena metodika rozdělování financí v rámci ČVUT. ČVUT má 500
nefinancovaných studentů, kteří se rozpočítávají na fakulty
ČVUT se přihlásilo k systému financování typu „full-cost“
všem přítomným byla předána prezentace náměstka MŠMT prof. Růžičky – příloha
zápisu č. 1
děkan upozornil na nutnost zlepšení zápisu výsledků VaV do systému RIV, dále na
nedostatečně využívanou možnost publikovat v časopise Transactions on transport
sciences a Neural network world
děkan informoval o přípravě Procesního modelu řízení ČVUT, který připravuje
Prorektor prof. Moos

3) Prezentace procesního modelu výkonového rozdělování financí - Dr. Kalika
Dr. Kalika přednesl prezentaci obecného modelu – managerský nástroj a prezentoval základní
principy „Modelu rozdělování finančních prostředků „ na jednotlivé ústavy.

doc. Čarský prezentoval metodiku rozdělování financí za výuku podle pedagogických
výkonů jednotlivých ústavů
-

doc.Čarský předal všem přítomným materiál „Vzorce pro výpočet podílu „Ri“ ústavu
„i“ na pedagogickém výkonu fakulty“ – tento materiál je přílohou č. 2 tohoto zápisu

-

doc. Čarský odpověděl na dotazy ohledně významu jednotlivých koeficientů

Diskuse k materiálům Doc. Čarského a Dr. Kaliky:
-nástroj pro tvorbu strategie fakulty (určuje vedení FD) na základě dílčích strategií ústavů
-strategie vychází z požadavku ČVUT a horizontální prostupnosti jednotlivých fakult
-koeficienty jsou strategickým nástrojem dalšího ovlivňování fakulty s ohledem na změnu
rámců např. MŠMT , atd.
-bude provedena citlivostní analýza
-budou k dispozici xls tabulky pro vedení FD i pro všechny vedoucí ústavů

Úkol:Zaslat připomínky k materiálu „Vzorce pro výpočet podílu doc. Čarskému
Z: všichni vedoucí ústavů

T: 22.3.2010

Úkol: Dr. Kalika zorganizuje schůzky s vedoucími jednotlivých ústavů a jeho týmem, kde
bude podrobně prodiskutována problematika modelu rozdělování finančních prostředků.
Z: Dr. Kalika

T: termín bude rozeslán po dohodě s Dr. Kalikou

4) Prezentace nového oboru Elektromobilita – prof. Votruba
Prof. Votruba přednesl přítomným prezentaci nového oboru Elektromobilita. Uvedl, že
příprava oboru postoupila do závěrečné fáze a do konce března lze očekávat ukončení a předání
akreditačních pokladů na rektorát.
Upozornil na fakt, že do konce března je nutno uzavřít dohodu o spolupráci na úrovni děkanů
mezi FD a FEL. Tato dohoda se stane součástí akreditačních podkladů.
Prof. Svítek poděkoval prof. Votrubovi a jeho týmu za vynikající práci při přípravě akreditace
nového studijního oboru.

Úkol: Vypracovat návrh smlouvy o spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT
Z: Doc. Čarský, Dr. Schmidt

T: 29.3.2010

5) Zprávy jednotlivých proděkanů
1)Věda a Výzkum
Prof. Jíra
- upozornil na nutnost správného vyplňování potřebných dat do systému RIV a
nedostatečnou informovanost pracovníků na jednotlivých ústavech, dále na
skutečnost, že příslušným ústavům budou zaslány požadavky na opravy položek
v RIVU (VVS) dle instrukcí výpočetního centra
Úkol: Zapracování oprav do systému RIV - požadavky na dopracování a opravy budou
rozeslány všem vedoucím ústavů.
Z:prof. Jíra

T:22.3.2010

Úkol: referát pro VaV vypracuje manuál, ve kterém budou přesně vymezeny pojmy užitný
vzor, metodika atd. a co je nutné splnit pro zápisy do systému RIV a VVS
Z: Prof. Jíra
-

T: 31.3.2010

reakreditace doktorských studijních programů musí být udělena do konce 31.12.2010
věnovat zvýšenou pozornost oborové radě oboru Management a ekonomiky dopravy
a telekomunikací
prof. Svítek informoval přítomné o svém návrhu jmenovat prof. Nováka emeritním
profesorem
na grémiu děkana byli opětovně osloveni všichni vedoucí ústavu, aby urychleně
zaslali své návrhy kandidátů na udělení medailí k rukám děkana

Úkol:
Zaslat návrhy kandidátů na udělení medailí (Gerstner, Felber, ČVUT ) za jednotlivé ústavy
do e-mailu děkanovi
Z: všichni vedoucí ústavů
II. termín: 26.3.2010
2)Děčín + oblast projektů
prof. Skurovec
- přednesl prezentaci k připravovanému 15. výročí FD v Děčíně
- informoval o přípravách výjezdního zasedání grémia děkana v Děčíně, požádal děkana
FD a proděkana pro zahraniční a vnější vztahy o pozvání zahraničních partnerů
(jmenovitě představitelů TU Dresden aj.)
- v rámci oslav se uskuteční výstava „Děčín- město dopravy“ – organizací výstavy
pověřen Dr. Říha
- prof. Skurovec požádal prof. Svítka, aby převzal společně s primátorem města Děčín
záštitu nad touto výstavou

prof. Zelinka
-

informoval o záměru zřízení projektové kanceláře (nástroj pro velké projekty)
dne 22.3.2010 se od 11 hod. v zasedací místnosti FD uskuteční workshop na téma
„Analýza dotačních příležitostí pro FD ČVUT“

- prezentace + pozvánka bude zaslána do e-mailu všem vedoucím ústavů

Úkol: Delegovat pracovníka jednotlivých ústavů na workshop dne 22.3.2010 a nahlásit jeho
registraci do emailu pí Osifové
T: 19.3.2010
Z: všichni vedoucí ústavů
- byla znovu diskutována problematika podávání projektů SGS
3) Pedagogika
- doc. Čarský
- termín pro odevzdání podkladů do výběrového řízení projektů je 25.3.2010
Úkol: zaslat podklady do výběrového řízení k rukám pí Hráčkové nebo Ing. Kumpošta
Z: vedoucí ústavů

T: 25.3.2010

4) Rozvoj a výstavba
- doc.

Jirovský upozornil na absenci písemného dislokačního příkazu převodu budovy

st.Horská na FD
- doc. Jirovský požádal tajemníka o dodání přehledu místností na děkanátu
Úkol: do 16.4.2010 shromáždit přehled smluv týkajících se prostor FD
Z: Dr. Schmidt
-

T:16.4.2010

nutno aktualizovat pasportizaci pro další rozvoj FD a to jak pro variantu využití
celého komplexu Horská, tak pro případnou variantu Dejvice

-

požádal přítomné vedoucí ústavů o zaslání aktualizace využívání prostor jednotlivých
ústavů

5) Zahraničí
-

probíhá příprava smlouvy o spolupráci s univerzitou v El Pasu, byla připravena
smlouva se studenty (double degree)

-

prof. Vlček upozornil, že mu do dnešního dne nebyly doručeny od všech ústavů
přehledy o jazykových znalostech pracovníků jednotlivých ústavů

Úkol: zaslat prof. Vlčkovi informace o jazykových znalostech pracovníků
Z: vedoucí ústavů

II. termín: 19.3.2010

6) Hospodaření za rok 2009 – dr. Schmidt
Tajemník fakulty předal všem přítomným přehledy ekonomického čerpání FD 2009/2010
Přehled čerpání 2009 je přílohou č. 3 tohoto zápisu
Čerpání bude projednáno na zasedání Hospodářské komise FD a následně předloženo do AS
FD
7)Různé

Prof. Svítek
-

dne 24.2.2010 byla schválena nová VR FD
připravuje se nová Směrnice o kompetencích proděkanů a tajemníka
připravuje se výběrové řízení na vedoucí 2 ústavů FD
připravuje se spolupráce s univerzitou v El Pasu (obor logistiky)
FD je členem Technologické platformy Silniční doprava
byla otevřena studentská soutěž v rámci akce Dopravní stavba roku (25.5. vyhlášení)
byl vyhlášen program ALFA v rámci TAČR

Prof. Vlček
- uzávěrka pro podávání projektů GAČR je do 16.4.2010

Dr. Holíková
-

požádala děkana FD o přípravu smlouvy o prodloužení nájmu prostor FD v Děčíně
( zámecká Sýpka)

Úkol: příprava nové nájemní smlouvy FD do roku 2025
Z: Dr. Schmidt

T: 13.4.2010

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

