Fakulta dopravní ČVUT

Z á p i s č. 01/2008
ze zasedání grémia děkana FD konaného dne 29.1.2008 v Konviktu v místnosti č. 314
Přítomni:
Prof. P. Moos, prof. J. Jíra, doc. M. Svítek, Ing. Schmidt, Dr. J. Kaliková, prof. B. Duchoň,
doc. B. Kubát, prof. Ing. Novák , doc. P. Vysoký, doc. Hanus, doc. J. Šachl, prof. M. Vlček,
doc. O. Pastor, Mgr. V. Bala, Ing. J. First, PhDr. S. Holíková,
Omluveni:
Prof. Kovanda, prof. Skurovec, doc.T. Brandejský, prof. Z. Votruba

Program:
1)

Úvod – kontrola zápisu - Prof. Moos

2)

Informace o hospodaření Fakulty dopravní - Ing. Schmidt

3)

Výsledky auditu - opatření

4)

Návrhy kandidátu na udělení Felberovi, Gerstnerovi a medaile ČVUT

5)

Revize připravenosti týmu ATRAKTIVITA – Dr. Říha

6)

Uvádění publikací do systému RIV – aktualizace systému

7)

Návrh na vznik „Centra EXELENCE pro dopravu“

8)

Různé

1. Úvod, kontrola zápisu
- bez připomínek
V úvodu zasedání představil děkan přítomným pana Doc. Ing. Václava Jírovského, CSc., jako
nově jmenovaného vedoucího projektu „Bezpečnostní inženýrství“ a nového člena grémia
děkana Fakulty dopravní. Doc. Ing. Václav Jírovský,CSc. krátce pohovořil o svých záměrech
a o nově vznikajícím oboru „Bezpečnostní inženýrství“.

2. Informace o hospodaření FD
Ing. Schmidt
- Ing. Schmidt předal všem členům grémia přehled plnění rozpočtu FD k 31.12.2007
k 31.12.2007 zachován vyrovnaný rozpočet fakulty
- hospodaření jednotlivých ústavů bez větších problémů

3. Výsledky auditu – opatření
Ing. Schmidt
-v

období od 18.9.2007 až 20.12.2007 proběhl na FD interní audit vnitřního

kontrolního systému na ČVUT a jeho součástech
- vedoucí auditorského týmu – Doc. Ing. Zdeněk Vospěl, CSc.
- členka auditorského týmu – Mgr. Marie Exnerová
- dne 31.1.2008 byla vedení Fakulty dopravní předána „Závěrečná zpráva o zjištěních
z řádného interního auditu nastavení vnitřního kontrolního systému na ČVUT“
- Nutná zlepšení v rámci vnitřní kontroly:
- v kontrolním systému používán systém příkazců: příkazce, správce rozpočtu,
hl. účetní
- příkazci jsou pouze jmenovaní vedoucí ústavů nikoliv řešitelé projektů
- Fakulta dopravní žádá o rozšíření formuláře o možnost odsouhlasení řešitelem
- ke smlouvám uzavíraných za FD bude přiložen formulář s podpisy vedoucího
ústavu, řešitele a tajemníka
- bude vypracována směrnice děkana upravující tyto náležitosti a rozeslána na
vedoucí jednotlivých ústavů FD

4. Návrhy kandidátu na udělení Felberovi, Gerstnerovi a medaile ČVUT
Prof. Moos
-

děkan fakulty přednesl grémiu návrhy jednotlivých kandidátů:

Felberova medaile I. stupeň – zlatá:

Prof. Ing. Josef Jíra,CSc.
Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek
Prof. ing. Mirko Novák, DrSc.
Prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc.

Felberova medaile II. stupeň – stříbrná: Doc. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.

Medaile F.J. Gerstnera:

Doc. Ing. Jitka Jírová, CSc.
Prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.
Capt. Miloš Kvapil - ČSA
Prof. ing. Bohumil Culek, CSc. – U-Pardubice
Ing. Jiří Chrdle,MBA - AŽD

Medaile ČVUT- I. stupeň zlatá:

Ing. Boleslav Stavovčík st.

Všichni navržení kandidáti byli jednomyslně schváleni na zasedání grémia děkana dne
29.1.2008.
Návrhy budou dále předány ke schválení do AS FD dne 30.1.2008 a na VR FD dne 8.2.2008.

5.Revize připravenosti týmu ATRAKTIVITA
Dr. Říha
- Dr. Říha informoval přítomné o vyzískání finančních prostředků na podporu
projektu ATRAKTIVITA a propagace Fakulty dopravní
-

předvedl přítomným prezentaci webových stránek a požádal přítomné vedoucí
ústavů o doplnění chybějících materiálů – prezentace bude rozeslána na jednotlivé
ústavy

-

požádal vedoucí ústavů, aby články a příspěvky byly psány populární formou

-

na web stránky budou umístěny prezentace jednotlivých ústavů ve zkrácené formě

-

informoval o rozeslání dopisů na ředitele gymnázií a středních odborných škol a
reakci na ně

-

upozornil na nutnou koordinaci výjezdů na jednotlivé SŠ

-

výstava na Staroměstské radnici – termín: 3.3.-3.4.2009 – téma dopravní situace
v Praze

Prof. Moos

-

jmenoval Ing. Zdeňka Říhu, Ph.D. tajemníkem proděkana pro zahraniční a
vnější vztahy FD

-

pověřil

Dr.

Říhu

spoluprací

s paní

Alexandrou

Hroncovou

-Specialista marketingové komunikace Rektorát ČVUT – na přípravě březnového
čísla časopisu TecniCall, jenž bude věnováno 15. výročí FD
-

Prof. Moos poděkoval všem přítomným za vynikající přípravu a průběh „Dne
otevřených dveří“, který se na FD uskutečnil dne 25.1.2008

6. Uvádění publikací do systému RIV
Prof. Jíra
-

informoval o aktualizaci zapsaných publikací do systému RIV – prezentace bude
rozeslána na jednotlivé ústavy
požádal přítomné o zaslání seznamu impaktovaných časopisů v dopravě

Prof. Vlček
-

v této souvislosti poskytl seznam časopisů, jenž je přílohou tohoto zápisu
oblast dopravy je v přiloženém souboru označena žlutou barvou

Prof. Moos
-

příští zasedání grémia děkana se uskuteční dne 18.2.2008 ve 12,30 hod - náplň
portálu studijních oborů bude jako jeden z hl. bodů zasedání

7. Návrh na vznik „Centra EXELENCE pro dopravu“

-

prof. Moos krátce informoval o námětu na vznik „Centra EXELENCE pro
dopravu“ při FD

-

možnost spolupráce s Radou vlády ČR, na Rektorát zaslána prezentace ČVUT
pro reprezentanty Rady vlády pro vědu, výzkum a technologii (CD)

8. Různé

Prof. Moos
-

informoval přítomné o průběhu jednání s prorektorem pro výstavbu Doc.Pavlíkem
o pokračování rekonstrukcí a výstavby + dislokace

-

na společném jednání děkanů a prorektora pro výstavbu děkan Fakulty strojní
prof. Hrdlička vyjádřil souhlas s uvolněním prostor v budově „staré Horské“ ve
prospěch Fakulty dopravní

-

další jednání společně s děkanem Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické budou
probíhat v nejbližších dnech

Doc. Svítek
-

informoval přítomné o 2.ročníku mezinárodní konference NavAge´08 – navigace
a lokalizace pohybu vozidel, osob a zboží v zemích evropského společenství, která
se uskuteční v termínu 26.-28.3.2008 v Kongresovém centru v Praze.

Prof. Jíra
-

pravidla financování projektů 7. rámcového programu – rozesláno na vedoucí
ústavů a projektové manažery dne 10.1.2008

Dr. Kaliková
-

informovala o rozdělení investičních prostředků na rok 2008

-

půdní vestavba – 3 mil Kč

-

rekonstrukce studijního odd. – 2,5 mil. Kč

-

stavební úpravy – 0,5 mil Kč

-

uzávěrka projektů FRVŠ – 30.1.2008

Doc. Vysoký

-

poděkoval všem přítomným za účast na „Dni otevřených dveří“ na FD

-

upozornil vedoucí ústavů, aby zařazovaní nových předmětů do systému KOS bylo
prováděno na nových katalogových listech

Prof. Novák
-

časopis Neural Network World by měl získat impakt faktor v letošním roce –
prozatím v citační bázi

-

informoval o instalování nového zařízení do laboratoře spolehlivosti systému FD EYE-TRACKER – zařízeni pro sledování pohybu očí a zaměření pohledu
pokusné osoby

Prof. Ing. Petr Moos, CSc. v.r.
děkan fakulty
Zapsala: Osifová

