Fakulta dopravní ČVUT
Z á p i s č. 25
ze zasedání grémia děkana FD, konaného dne 20.12.2005

Přítomni:
prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, prof. V. Skurovec, prof. Z. Votruba, prof. M. Vlček, doc.
B. Kubát, prof. B. Duchoň, Mgr. V. Bala, doc. O. Pastor, Mgr. P. Bíla, PhDr. S. Holíková,
Ing. D. Schmidt, P. Bartoň, doc. J. Šachl, Ing. J. Krčál
Omluveni:
prof. P. Moos, Dr. M. Kalika, Dr. J. Kaliková, prof. J. Kovanda, doc. J. Sodomka
1/ Kontrola zápisu
-

bez připomínek

-

děkan fakulty předal doc. Šachlovi a Dr. Michálkové jmenovací dekrety do funkce
vedoucího a tajemnice Ústavu znaleckého inženýrství a dislokační příkaz pro
prostory v Horské doc. Šachlovi (pro Ústav soudního inženýrství) a Mgr. Bílovi
(pro K621)

-

děkan fakulty upozornil vedoucí kateder, že zadání diplomových prací musí
podepisovat vedoucí katedry, pouze v odůvodněných případech (např. dlouhodobá
nepřítomnost z důvodu nemoci nebo stáže) podepisuje zadání zástupce vedoucího
katedry

-

informoval o řešení problému na katedře letecké dopravy, vč. udělení důtky doc.
Volnerovi pro porušení pracovní kázně při přípravě reakreditace

-

Ing. Krčál seznámil grémium děkana s připravovanými novými www stránkami
fakulty, které jsou na adrese www2.fd.cvut.cz k připomínkám a námětům z kateder

Závěr: změny, které se týkají zaměstnanců (nové nástupy a odchody), musí katedry
průběžně hlásit p. Zítkové – sekr. odd. počítačové techniky a síť. služeb, připomínky a
náměty k návrhu nových stránek fakulty nahlásit z kateder do 15.1.2006 Ing.
Krčálovi.
2/ Reakreditace Mgr programu
Prof. Votruba:
- katedry zašlou elektronicky vyplněnou tabulku podle vzoru K613, kombinovaná
forma studia oboru Provoz a řízení letecké dopravy se nebude reakreditovat
- 10.1.2006 je termín pro odevzdání všech podkladů k reakreditaci z K621, pro
ostatní katedry platí termín 31.12.2005
Závěr: Prof. Duchoň je pověřený reorganizací oborové rady Provoz a řízení letecké dopravy termín do 10.1.2006 s tím, že nový návrh bude předložen k projednání na lednové VR FD.
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3/ Hospodaření fakulty
Prof. Jíra:
- informoval o současném stavu čerpání finančních prostředků

Dr. Michálková:
- seznámila grémium děkana se závěry auditu, který na fakultě probíhal v letošním roce
s tím, že bylo kontrolováno posledních pět let; na základě závěru auditora je potřeba
především dořešit evidenci grantů – bude v kompetenci odd. VaV, bude vydán pokyn a dořešit také využívání přechodových účtů – jsou stanoveny přesné podmínky, kdy lze
využít přechodových účtů (např. platby za energie)
4/ Aktualizace Dlouhodobého záměru
-

do 30.12.2005 zašlou elektronicky všichni proděkani a vedoucí kateder podklady
k aktualizaci DZ proděkanovi pro rozvoj Dr. Kalikovi

5/ Různé
Prof. Votruba:
-

do 28.12.2005 se mohou podávat návrhy na členy oborových a podoborových komisí
GA ČR – návrhy z kateder je možné předat do sekretariátu prof. Moose

Ing. Schmidt:
-

informoval o zakoupení kopírky na potisk CD pro fakultu – software je možné
nainstalovat na katedry podle jejich požadavku

-

upozornil na to, že 1 týden v únoru se budou přeinstalovávat školní servery

-

projekt video konference Praha–Děčín – termín zahájení se posune z technických
důvodů na pozdější dobu

Dr. Holíková:
- požádala katedry, kterých se týká výuka v Děčíně, aby jí urychleně během ledna
zaslaly své požadavky na rozvrh

Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. v.r.
děkan fakulty
Za správnost: H. Tyllerová
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