Z á p i s č. 3/2013
ze 3. zasedání grémia děkana FD konaného dne 25.6. 2013 v Konviktu
v zasedací místnosti č. 403
Přítomni:
prof. Svítek, prof. Zelinka, prof. Vlček, doc. Bína, doc. Šachl, Ing. Mičunek, doc. Hrubeš,
doc. Čarský, doc. Brandejský, Dr. Smíšek, Dr. Mocková, Ing. Kaliková, Doc. Bouchner,
Ing. Feit, doc. Jirovský, prof. Přibyl, Ing. Šatra, Dr. Schmidt, dr. Novák, prof. Votruba,
Ing. Skolilová, Ing. Řezníčková
Omluveni: prof. Jíra, doc. Hanus
Program:
1)

Úvod – kontrola zápisu

2)

Rozpis finančních prostředků na ústavy FD

3)

Průběh oslav 20 let FD

4)

Zprávy jednotlivých proděkanů

5)

Různé

Úvod – kontrola zápisu
Kontrola zápisu – bez připomínek
2) Průběh oslav 20 let FD
Prof. Zelinka a ing. Skolilová referovali o průběhu příprav výročí 20 let FD.
Stěžejní akcí bude 11 ročník Evropského dopravního kongresu – ETC 2013, který se
uskuteční ve dnech 19-20. září 2013 v Praze.
Byla zaslána výzva děkana FD, ve které prof. Svítek upozornil zaměstnance a doktorandy
FD na možnost publikování článků na kongresu ETC 2013. Jednou z možností je také
umístění článku v posterové sekci této konference.
V tuto chvíli je termín uzávěrky pro zaslání příspěvků prodloužen do 7. 7. 2013. Veškeré
informace k dopravnímu kongresu jsou umístěny na web stránkách fakulty.
http://www.akce.fd.cvut.cz/etc
Oslavy 20 let Fakulty dopravní vyvrcholí slavnostním galavečerem, který proběhne dne 19.
září 2013 od 19 hod. v historických prostorech Betlémské kaple. Za přítomnosti předních
osobností akademické obce i politiků, kteří v uplynulých letech významnou měrou přispěli k
rozvoji fakulty, budou na galavečeru předána ocenění Fakulty dopravní.
Vedoucí ústavů obdrží pozvánku. Vstupenky na slavnostní galavečer pro zaměstnance FD si
budou moci zaměstnanci rezervovat na web stránkách FD.
Prof. Zelinka na závěr informoval, že do této chvíle se podařilo zajistit uspokojivou finanční
podporu pro přípravu těchto akcí.
Děkan předal přítomným výtisk č. 3/2013 Pražské techniky, která je věnována 20 letému
výročí FD.
Ing. Skolilová v závěru poděkovala za spolupráci a zaslání příspěvků.

Prof. Svítek dále uvítal prof. Votrubu, který poreferoval o přípravě a průběhu recenzního
řízení příspěvků do Sborníku prací k 20 letům ČVUT FD.
Prof. Votruba požádal o nahlášení recenzentů za jednotlivé ústavy nejpozději do 28.6.2013.
Prof. Svítek poděkoval prof. Votrubovi za jeho příspěvek na zasedání grémia děkana.

3) Rozpis finančních prostředků na ústavy FD
Dr. Schmidt informoval o změně finančního příspěvku za rok 2013 pro FD. Finální výše
příspěvku bude známa po jednání AS ČVUT dne 26. 6. 2013.
Dr. Schmidt přednesl prezentace Finální rozdělení mzdových prostředků ‐ 2013 ‐ FD a
Mzdové prostředky -ústavy přerozdělení metodika FD 2013. (viz příloha tohoto zápisu)
V případě potřeby proběhnou jednání ohledně přidělených mzdových prostředků
s vedoucími jednotlivých ústavů.

4) Zprávy jednotlivých proděkanů

Doc. Čarský – proděkan pro pedagogickou činnost
Doc. Čarský informoval o výsledcích zasedání hlavní přijímací komise pro bakalářský
studijní program „Technika a technologie v dopravě a spojích“ a navazující magisterský
studijní program „Technika a technologie v dopravě a spojích“ pro akademický rok
2013/2014.
Doc. Čarský dále informoval o pozitivním přijetí kontrolní zprávy o stavu personálního
zabezpečení navazujícího magisterského studijního programu N 3710 „Technika a
technologie v dopravě a spojích“ u oborů Bezpečnost dopravních prostředků a cest,
Logistika, technologie a management dopravy a Provoz a řízení letecké dopravy.
Prof. Svítek poděkoval doc. Čarskému za zajištění zdárného průběhu akreditace výše
zmíněných oborů.
Doc. Čarský informoval o chystané modernizaci průběhu Státních závěrečných zkoušek,
kdy převážná část dokumentace bude v elektronické podobě.
Doc. Čarský požádal zástupce ústavu K 621 o nahlášení tajemníka SZZ za jejich ústav.

Doc. Jirovský – proděkan pro rozvoj a výstavbu
Doc. Jirovský informoval o průběhu úprav v budově Na Florenci 25. Doc. Jirovský požádal
vedoucí ústavu K 611 a K 618 o vyjádření se k návrhu rozpočtu na stavbu plotu v objektu
Na Florenci 25.
Dne 1.7.2013 proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby opravy střechy budova
Horská.
Dne 27.6.2013 proběhne jednání o revitalizaci objektu Horská – výhled, strategie.

5) Různé
Doc. Hrubeš upozornil na problém zatékání ve střeše v 5. patře Konviktu. Tento problém
bude řešen neprodleně se správcem budovy Konvikt.
Ing. Šatra informoval o schválení nového studentského klubu eFDrive parlamentem
Studentské unie ČVUT dne 11.06.2013. Klub eFDrive bude působit především na Fakultě
dopravní s cílem pořádání kulturních, vzdělávacích a zájmových akcí pro studenty i
veřejnost. Jedním z hlavních účelů aktivit klubu bude propagace Fakulty dopravní a
udržitelné dopravy vůbec."

Ing. Šatra dále informoval o připravovaném seznamovacím kurzu pro první ročníky, který
proběhne dne 12-15. září 2013 v Soběšíně. Přípravu a organizaci akce zajišťuje Klub
eFDrive."
Na závěr zasedání poděkoval prof. Svítek všem přítomným za jejich práci a popřál hezké
prožití prázdnin.

zapsala: Osifová

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
děkan

