Z á p i s č. 1/2015
z 1. zasedání grémia děkana FD konaného dne 24.2.2015
v zasedací místnosti č. 314
Přítomni:
prof. Svítek, doc. Kocourek, prof. Moos, prof. Zelinka, doc. Čarský, doc. Jirovský,
doc. Brandejský, Ing. Feit, prof. Přibyl,doc. Bouchner, prof. Jiroušek, doc. Hrubeš,
Dr. Němec, doc. Schmidt, doc. Mičunek, Dr. Kumpošt, Ing. Smíšek, Ing.Hajzler
Omluveni:, Dr. Jacura, Dr. Kaliková, doc. Přibyl, doc. Szabo, prof. Vlček,
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Úvod – kontrola zápisu
Příprava Výroční zprávy za rok 2014
Příprava rozpočtu FD na rok 2015 – doc. Schmidt
Elektronizace oběhu dokumentů – doc. Schmidt
Zprávy jednotlivých proděkanů
Různé

1)Úvod – kontrola zápisu
Kontrola zápisu – bez připomínek
V úvodu zasedání prof. Svítek informoval přítomné o výsledcích výběrového řízení ze dne
27.1.2015, kdy byl do funkce vedoucího Ústavu letecké dopravy (K621) jmenován doc. Ing.
Stanislav Szabo, Ph.D. MBA a to s účinností od 1.2.2015. Vedoucím Ústavu logistiky a
managementu dopravy (K617) byl jmenován doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D. a to s účinností od
1.5.2015.
2) Příprava Výroční zprávy za rok 2014
Prof. Svítek informoval, že Výroční zpráva za rok 2014 je v současné době kompletována a následně
bude rozeslána vedoucím ústavů k připomínkám. Výroční zpráva bude předložena ke schválení na
dubnovém zasedání AS FD. Prof. Svítek požádal přítomné, aby přípravě výroční zprávy věnovali
zvýšenou pozornost.
3) Příprava rozpočtu FD na rok 2015
Doc. Schmidt přednesl prezentaci Mzdové prostředky 2014-2015 (viz. příloha). Proběhla diskuse
nad prezentací. Prof. Moos upozornil na nutnost vytvořit kariérní plán (kolik akademických
pracovníků bude do budoucna FD potřebovat ) a standardy výuky. Grémium vydalo doporučení plný úvazek 12-15 hodin/týdně pro ty zaměstnance, kteří se nepodílejí na jiné činnosti než
pedagogické. Tajemník požádal o předání prezentace pedagogickým a projektovým manažerům na
jednotlivých ústavech.
Doc. Schmidt dále informoval, že schválení rozpočtu ČVUT proběhne až na dubnovém zasedání AS
ČVUT dne 29.4.2015. V květnu 2015 budou zaslány na jednotlivé fakulty přidělené finanční
prostředky a bude možné vypracovat rozpočet pro FD.
Doc. Schmidt upozornil vedoucí ústavů, že dne 13.1.2015 vstoupil v platnost nový stipendijní řád,
jenž neumožňuje vyplácet stipendia z doplňkové činnosti.
Doc. Schmidt dále informoval o delší nepřítomnosti (z důvodu nemoci) pracovnice mzdového odd.
pí Evy Vastlové. Bude částečně omezen provoz tohoto oddělení a je zajištěn zástup z Rektorátu.
Zastupující pracovnice bude na FD docházet v určených úředních hodinách vždy v úterý a ve
čtvrtek.

Doc. Schmidt informoval o přechodu celého ČVUT k jinému tel. operátorovi, kdy byl vybrán
Vodafone. (viz. příloha) Přechod a přidělení nových sim karet zaměstnancům FD zajišťuje úsek
tajemníka fakulty. Aktivace nových sim karet je plánována na 4.3.2015.
4) Elektronizace oběhu dokumentů
Doc. Schmidt uvedl, že v termínech 4.2.2015 (budova Konvikt) a 10.2.2015 (budova Horská)
proběhlo povinné školení manažerů jednotlivých ústavů (dobrovolné pro vedoucí ústavů) na téma
Digitální podepisování s využitím zaměstnanecké karty a Modul nepřítomnosti. Na školení se bylo
řešeno podepisování e-mailové korespondence, podepsání základních dokumentů (pdf), využití
modulu nepřítomností včetně digitálního podepsání. Na školení by v druhém cyklu mělo navázat
školení modulu pracovní cesty s digitálním podepisováním ve schvalovacím procesu.
Doc. Jirovský upozornil na značné nedostatky elektronického systému oběhu dat kupř. nemožnost
čerpání dovolené ke konci měsíce, dále špatnou či nulovou propojenost tohoto systému s ostatními
systémy např. s personálním systémem a doporučil vše dořešit před spuštění ostrého provozu.
5) Zprávy jednotlivých proděkanů
Doc. Kocourek – proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost
Doc. Kocourek informoval o přidělení finančních prostředků na podporu projektů Studentská
grantové soutěže (SGS) ve výši 4,3 mil. Kč pro Fakultu dopravní.
Doc. Kocourek dále informoval o plánovaných schůzkách s jednotlivými vedoucími ústavů a
projektovými manažery ohledně posuzování doktorandů. První schůzka proběhla na Ústavu
soudního znalectví v dopravě.
Byla řešena kritéria:
-

počet publikací
granty
další činnosti
a podíl doktorandů na těchto aktivitách

Doc. Kocourek informoval o připravované novelizaci zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění předkládaného návrhu novely,
kdy je v bodu IV. Oblasti vzdělávání pod č. 4 uvedena Oblast vzdělávání: Dopravní a přepravní
služby. Takto formulovaný název oblasti je nevyhovující. Protinávrhem FD je název „Doprava a
přepravní služby“. Doc. Kocourek se pokusí formulovat obsah této oblasti tak, aby byla v souladu
s dopravním vzděláváním v ČR.
Doc. Kocourek rozešle předpokládaný návrh novely a požádal přítomné, aby do 4.3.2015 zaslali
k rukám doc. Kocourka připomínky k materiálu jenž bude definovat náš obor – na návrh členů
grémia nejlépe pouze pod názvem „DOPRAVA“.
Prof. Moos – proděkan pro rozvoj a výstavbu
Prof. Moos přednesl členům grémia vypracovaný návrh dislokace místností ústavu K621 v budově
Horská A (viz. příloha).
Prof. Moos informoval o návštěvě a současném působení pana dr. Carlos Ferreguta z University of
Texas at El Paso na Fakultě dopravní.

Doc. Čarský – proděkan pro pedagogickou činnost
Doc. Čarský informoval o předání vypracované akreditace bakalářských studijních oborů
Rektorát ČVUT. Předpokládaný termín rozhodnutí akreditační komise je 10.4.2015.

na

Doc. Čarský dále informoval o přípravě zavedení elektronického indexu a zrušení stávající papírové
formy. Doc. Čarský sdělil, že tento krok nepovažuje za správný a upozornil na možné legislativní
problémy s elektronickou verzí a její dopady na celé ČVUT.
Doc. Čarský sdělil, že byl rozeslán mail na všechny vedoucí ústavu ve věci žádosti o spolupráci při
přípravě aktualizovaného seznamu předmětu vyučovaných v anglickém jazyce v rámci programu
Erasmus pro akademický rok 2015/2016 pro zahraniční studenty. Doc. Čarský v této souvislosti
uvedl, že nabídka předmětů vyučovaných v angl. jazyce je v současné době nedostatečná.
Doc. Jirovský v této souvislosti informoval, že dne 5.- 6. 3.2015 se uskuteční v Bruselu setkání
vedoucích pracovníků programu Erasmus a doporučil vyslat zástupce za Fakultu dopravní na toto
fórum.
Doc. Čarský vytkl vedoucím ústavů, že do dnešního dne neobdržel vyjádření ohledně možností
zajištění výuky studentů z Indie. Z diskuse vyplynulo následující možné zajištění:
K617 – 1 skupina
K618 – max. 2 skupiny
K620 - 1 až 2 skupiny
K621- 6 kruhů
Doc. Čarský předal členům grémia Časový plán akademického roku 2015/ 2016 (viz příloha).
6) Různé
Členové grémia děkana obdrželi pozvánky na ples FD v Děčíně, který se uskuteční dne 13.3.2015 a
na ples FD v Praze, který se uskuteční dne 19.3.2015 v Masarykově koleji. Bližší informace na web
stránkách fakulty.
Příští zasedání grémia děkana se uskuteční dne 31.3.2015 od 13 hod. a jeho hlavním bodem
programu bude vědecká a výzkumná činnost na FD.

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

