Z á p i s č. 2/2012
z 2. zasedání grémia děkana FD konaného dne 19. 6. 2012 v Konviktu
v zasedací místnosti č. 314
Přítomni:
prof. Svítek, doc. Jirovský, prof. Zelinka, prof. Vlček, Ing. Feit, prof. Přibyl,
Dr. Bouchner, doc. Šachl, doc. Hanus, Dr. Hrubeš, Ing. Kaliková, Dr. Mičunek,
Dr. Mocková, Dr. Holíková, Bc. Hajzler
Omluveni:, Dr. Schmidt, prof. Jíra, doc. Čarský, prof. Pastor, doc. Brandejský
Program:
1)

Úvod – kontrola zápisu

2)

Připravované změny ve Statutu a Organizačním řádu ČVUT FD

3)

Zprávy tajemníka FD – rozpis mzdových nákladů ústavů rok 2012– dr. Schmidt

4)

Dislokační příkaz FD – doc. Jirovský

5)

Zprávy jednotlivých proděkanů

6)

Různé

1) Úvod – kontrola zápisu - prof. Svítek
Bez připomínek
2) Připravované změny ve Statutu a Organizačním řádu ČVUT FD
Prof. Svítek informoval o připravovaných změnách ve Statutu a Organizačním řádu
ČVUT Fakulty dopravní.
Změny v Organizačním řádu - názvy ústavů:
16111 (K611) - Ústav aplikované matematiky

16112 (K612) - Ústav dopravních systémů
16114 (K614) - Ústav aplikované informatiky v dopravě
16115 (K615) - Ústav jazyků a společenských věd
16116 (K616) - Ústav dopravních prostředků
16117 (K617) - Ústav logistiky a managementu dopravy
16118 (K618) - Ústav mechaniky a materiálů
16120 (K620) - Ústav dopravní telematiky
16121 (K621) - Ústav letecké dopravy
16122 (K622) - Ústav soudního znalectví v dopravě
16123 (K623) - Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství
Pracoviště Děčín
Vysokoškolské pracoviště Děčín je pracovištěm pro zajištění technicko-provozních podmínek
realizace studijních programů uskutečňovaných na tomto pracovišti v souladu s akreditací udělenou
ČVUT FD.
Pracoviště Děčín zajišťuje další činnosti v oblasti Celoživotního vzdělávání, řešení externích
projektů, grantů a doplňkové činnosti realizovaných ČVUT FD.
V čele pracoviště Děčín je vedoucí, kterého na základě výběrového řízení jmenuje a odvolává děkan.

Proděkani ČVUT FD
Úseky činnosti proděkanů jsou vymezeny takto:
a) pedagogická činnost,
b) rozvoj a výstavba,
c) vědecká a výzkumná činnost,
d) zahraniční styky,
e) strategie a vnější vztahy.

Nový Statut a Organizační řád ČVUT FD bude následně schválen na zasedání AS ČVUT
dne 20.6.2012.
Tento Statut a Organizační řád ČVUT FD nabývá účinnost od 1.1.2013.

3)

Zprávy tajemníka FD – rozpis mzdových nákladů ústavů rok 2012

Prof. Svítek omluvil nepřítomnost tajemníka z důvodu čerpání řádné dovolené.
4) Dislokační příkaz FD

Doc. Jirovský informoval přítomné členy grémia, že se podařilo úspěšně dokončit 1. etapu
rekonstrukce budovy A v Horské ulici. Slavnostní otevření zrekonstruované části této
budovy proběhlo dne 12.6. 2012 ve 13 hod. za účasti Rektora ČVUT, vedení FD a dalších
pozvaných hostů. Následně proběhla od 14 hod. den otevřených dveří pro zaměstnance FD.
V tuto dobu byli přítomni také pracovníci technického dozoru investora, projektant a
pracovníci odboru výstavby a investiční činnosti Rektorátu ČVUT, kteří ochotně
zodpověděli případné dotazy. Informace o slavnostním otevření zrekonstruované části
budovy Horská A a jeho průběhu jsou uvedeny na webových stránkách fakulty.
M. Svítek informoval, že se podařilo získat příspěvek ve výši 800 tis. Kč z neúčelové
rezervy rektora. Tyto prostředky budou použity na vybavení zrekonstruovaných místností
v budově Horská A.
Doc. Jirovský informoval, že v září 2012 bude předložen k vyjádření generel FD.
Doc. Jirovský dále zodpovídal dotazy k zaslanému dislokačnímu příkazu FD.
Byly řešeny především otázky přestěhování ústavů K621 a K612 v průběhu července a srpna
2012 do nově zrekonstruovaných prostor v budově Horská A.
Prof. Přibyl se obrátil na doc. Jirovského se žádostí o časový harmonogram přesunu a
současně požádal o pomoc při organizaci a zajištění stěhování ústavu K 612.
Vzhledem k značné časové náročnosti a množství připomínek vedoucích ústavů bylo
rozhodnuto, že připomínky za ústavy budou řešeny individuálně na schůzkách s doc.
Jirovským a zasedání grémia děkana bude pokračovat dalším bodem jednání.
Byly stanoveny termíny následujících schůzek:
Schůzka za účasti prof. Přibyl, prof. Svítek a doc. Jirovský proběhne dne 20.6.2012 od 13,30
hod.

Schůzka za účasti doc. Jirovský, dr. Mocková a doc. Hanus proběhne 20.6.2012 v 9 hod.
Schůzka za účasti Doc. Bouchnera, doc. Šachla a doc. Jirovského proběhne 20.6.2012
v 17 hod.

5) Zprávy jednotlivých proděkanů
Doc. Jirovský – proděkan pro rozvoj a výstavbu
Doc. Jirovský informoval o nabídce účasti FD na veletrhu it-sa, který se koná každoročně
v Norimberku a je největším veletrhem zaměřeným na IT bezpečnost v Evropě. (Letošní
ročník se uskuteční ve dnech 16. až 18. 10. 2012.) Podrobnější informace o veletrhu na
www.it-sa.de. Kolegium vyjádřilo souhlas s využitím této nabídky prezentovat Fakultu
dopravní na této akci.
4) Různé
Prof. Svítek informoval přítomné o uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci mezi ČVUT
FD a Českou poštou.

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
děkan fakulty

Zapsala: Osifová

