Fakulta dopravní ČVUT

Z á p i s č. 5/2010
z 5. zasedání grémia děkana FD konaného dne 29.9. 2010 v Děčíně

Přítomni:
prof. Svítek, PhDr. Holíková, doc. Čarský, Dr. Schmidt, prof. Přibyl, prof. Vlček, Ing. First,
Ing. Feit, doc. Jirovský, doc. Pastor, Dr.Říha, doc. Šachl, prof. Zelinka,Dr. Němec, Bc.Košťálová
Omluveni: prof. Moos, prof. Jíra, doc. Brandejský, doc. Hanus, Dr. Kaliková, prof. Kovanda,
Ing. Hrubeš

1) Úvod – kontrola zápisu
Kontrola zápisu - bez připomínek
V úvodu zasedání prof. Svítek přivítal všechny přítomné u příležitosti 15. výročí pracoviště
FD v Děčíně. Poděkoval prof. Moosovi a Dr. Holíkové za jejich zásluhy o vznik této
pobočky. Prof. Svítek dále vyzdvihl práci současného i minulých proděkanů a za významný
úspěch označil prodloužení smlouvy o bezplatné výpůjčce nemovitosti „Zámecká Sýpka“
uzavřenou mezi statutárním městem Děčín a ČVUT FD do 31.12.2025.

2) Rozpočet FD na rok 2010 – dr. Schmidt
Dr. Schmidt poděkoval přítomným vedoucím ústavů za dobrou vzájemnou komunikaci při
řešení současné ekonomické situace. Dále uvedl, že na základě provedených ekonomických
opatření na jednotlivých ústavech, by mohl být udržen vyrovnaný rozpočet, pokud jde o
mzdové prostředky. Další jednání budou vedena po ekonomické uzávěrce v měsíci září.
Děkan FD poděkoval vedoucím ústavů za přístup k této složité situaci a upozornil, že byla
provedena úsporná opatření i na děkanátu FD.
Dále proběhla diskuse ohledně nové informace z Rektorátu ČVUT o dalším snížením
státního příspěvku, což pro FD znamená snížení rozpočtu o další 2 mil. Kč. na příští rok.
Grémium se shodlo, že by ČVUT při těchto jednáních mělo vystupovat jednotně a s mnohem
větší razancí.

3) Zprávy jednotlivých proděkanů

3.1 proděkan pro pedagogickou činnost – doc. Čarský
Doc. Čarský přednesl přítomným prezentaci o akreditaci navazujících magisterských
studijních oborů. Tato prezentace je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Doc. Čarský dále informoval o kladném hodnocení nové směrnice prof. Vospělem.
Požadavek prof. Vospěla byl, aby byla prováděna kontrolní činnost– kontrola výuky,
dodržování rozvrhu apod vč. vypracování zápisů o těchto kontrolách..
Doc. Čarský dále požádal přítomné vedoucí ústavů, aby delegovali pracovníky, kteří se
budou účastnit schůzek při přípravě akreditace (příprava předmětu, zajištění formulářů atd.)
magisterského studia na FD ČVUT.

Úkol 5/1
Zaslat doc. Čarskému jména určených pracovníků a potvrdit účast na připravované
schůzce dne 7.10.2010 v odpoledních hodinách (předběžně v 15-16 hod.
Zodpovídá: vedoucí ústavů

T: 6.10.2010

Prof. Svítek poděkoval doc. Čarskému za jeho prezentaci a přístup k přípravě reakreditace
magisterského studia.
3.2. proděkan pro Děčín- prof. Zelinka
Prof. Zelinka přednesl prezentaci o projektové podpoře v rámci činnosti projektové kanceláře
a průběžných výsledcích podávaných projektů FD jako příjemců případně spolupúříjemců.
Dále byla řešena otázka dalšího rozvoje informační podpory v rámci rozvoje informačního
systému FD.

3.3. proděkan pro zahraničí – prof. Vlček
Prof. Vlček informoval o možnosti získávání podpory pro zahraniční studenty – Indie.

3.4 proděkan pro rozvoj a výstavbu – doc. Jirovský
Doc. Jirovský informoval o III. výzvě projektů v rámci OPPA .
Doc. Jirovský dále informoval o průběhu rekonstrukce a stavebních úprav v budově „stará
Horská“ a plánovaných přesunech některých součástí FD.
o 4. patro kompletně zrekonstruováno (plánovaný přesun ústavu K 612, v pravém křídle
bude učebna pro výuku jazyků)
o 3. patro – rekonstrukce – učebny
o 1. patro – plánováno zbudování velké posluchárny
o 2 patro levé křídlo – ústav K 621 + laboratoře
o 2 patro pravé křídlo – ústav K 617

Děkan FD poděkoval doc. Jirovskému za jeho práci při realizaci převzetí budovy Horská a za
přípravu podkladů pro její rekonstrukci.

5) Různé
Prof. Svítek
Prof. Svítek informoval o přípravě směrnice děkana FD o kompetencích proděkanů,
tajemníka a vedoucích ústavů FD. Směrnice byla zaslána prof. Vospělovi k připomínkám.
Prof. Svítek dále informoval přítomné o vydání příkazu děkana č. 1/2010 pro zavedení a
možnosti použití platebních karet na FD. (příloha č. 2 tohoto zápisu)

V této souvislosti Dr. Schmidt upozornil na možnost platby virtuální kartou FD (objednávky
přes internet apod.)
Děkan FD dále informoval o připravovaném mezinárodním kongresu „Electromobility
2011“a dále pak o kurzu kosmických technologií, který proběhne v listopadu a prosinci 2010.
Pozvánka vč. programu a přihlášky bude rozeslána přítomným do e-mailu.
Doc. Pastor
Doc. Pastor informoval přítomné o finální podobě nového doktorského programu Dopravní
logistika, který je připravován ve spolupráci s Vysokou školou logistiky v Přerově.
Prof. Svítek poděkoval doc. Pastorovi za jeho zásluhy o vznik tohoto doktorského programu.

Dr. Holíková
Dr. Holíková vyzvala přítomné k častějšímu využívání pracoviště Děčín a jeho prostor. Dr.
Holíková dále informovala přítomné, že byla oslovena zástupci firmy Česmad z Ústí nad
Labem ohledně možnosti spolupráce v oblasti projektů (obory logistiky, evropské projekty).
Dr. Němec
Požádal tajemníka FD o urychlení výběrového řízení na obsazení míst pedagogických
pracovníků na Ústavu letecké dopravy.
Dr. Schmidt
Informoval přítomné, že dne 5.10.2010 proběhne jednání se zástupci firmy Penta v budově
Na Florenci 25 ohledně plánované dostavby.
Grémium doporučilo, aby se této schůzky za FD zúčastnil prof. Jíra. Prof. Jíra bude v této
věci osloven v nejbližších dnech.
Ing. First
Informoval o účasti v soutěži o stavu elektromobilu.
Ing. First dále informoval o projektu v rámci Vědeckotechnického parku v Milovicích, který
probíhá ve spolupráci s FEL, FD a Fakultou strojní v celkové výši 135 mil Kč.
V této souvislosti členové grémia upozornili na fakt, že je nutné před podáním projektu
dořešit jeho finanční a provozní náklady (např. odpisy)

Zapsala: Osifová
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
děkan fakulty

