
Organizační řád ČVUT FD 

Příloha č. 1 

ke Statutu ČVUT FD 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD 

Organizační řád je vnitřním předpisem Českého vysokého učení technického v Praze 

Fakulty dopravní (dále jen „ČVUT FD“), který upravuje vnitřní organizaci ČVUT FD v  
souladu se zákonem, ostatními zvláštními předpisy a statutem ČVUT. 

Článek 1 - Základní ustanovení 

(1) ČVUT FD má sídlo děkanátu v  budově s  adresou: Konviktská 20, 110 00 Praha 1. 

Dále jsou její součástí budovy s  adresami: Na Florenci 25, 110 00 Praha 1 a 

Horská 3, 128 03 Praha 2. ČVUT FD – pracoviště Děčín je umístěno v budově s  
adresou: Pohraniční 1, 405 01 Děčín. Adresa sídla děkanátu je úřední adresou 

ČVUT FD. 

(2) Překlad názvu v jazyce anglickém zní „Czech Technical University in Prague 

Faculty of Transportation Sciences“, ve zkratce „CTU FTS“. 

Článek 2 - Členění ČVUT FD 

(1) ČVUT FD se člení na 

a) ústavy v Praze, 

b) samostatné laboratoře, 

c) pracoviště Děčín, 

d) děkanát. 

Článek 3 - Ústavy 

(1) Ústavy jsou základní pracoviště pro pedagogickou, vědeckou a výzkumnou 

činnost. 

(2) Ústavy zřizuje a ruší děkan se souhlasem AS FD. 

(3) V čele ústavu je vedoucí ústavu, kterého na základě výběrového řízení jmenuje 

a odvolává děkan. 

(4) Děkan ustanovuje a odvolává zpravidla na základě návrhu vedoucího ústavu 

zástupce vedoucího ústavu. Rozsah zastupování stanoví vedoucí ústavu a 

opatření děkana. 

(5) Vedoucí ústavu ustanovuje a odvolává manažera pro pedagogickou činnost a 

manažera projektů, dále může ustanovit a odvolat tajemníka ústavu. Rozsah 

jejich činností stanoví vedoucí ústavu a opatření děkana. 

(6) Ústav se může po předchozím souhlasu děkana členit na oddělení a laboratoře. 

Vedoucí ústavu ustanovuje a odvolává manažera oddělení a laboratoří 

příslušného ústavu. Rozsah jejich činností stanoví vedoucí ústavu. 



(7) Seznam ústavů 

a) 16111 (K611) - Ústav aplikované matematiky, 

b) 16112 (K612) - Ústav dopravních systémů, 

c) 16114 (K614) - Ústav aplikované informatiky v dopravě, 

d) 16115 (K615) - Ústav jazyků a společenských věd, 

e) 16116 (K616) - Ústav dopravních prostředků, 

f) 16117 (K617) - Ústav logistiky a managementu dopravy, 

g) 16118 (K618) - Ústav mechaniky a materiálů, 

h) 16120 (K620) - Ústav dopravní telematiky, 

i) 16121 (K621) - Ústav letecké dopravy, 

j) 16122 (K622) - Ústav soudního znalectví v dopravě, 

k) 16123 (K623) - Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 

Článek 4 - Samostatné laboratoře 

(1) Samostatné laboratoře jsou pracoviště pro vědeckou a výzkumnou činnost, ve 

vybraných oborech pro vzdělávací činnost a výcvik. 

(2) Samostatné laboratoře zřizuje a ruší děkan se souhlasem AS FD. 

(3) V čele samostatné laboratoře je vedoucí, kterého na základě výběrového řízení 

jmenuje a odvolává děkan. 

(4) Děkan ustanovuje a odvolává zpravidla na základě návrhu vedoucího samostatné 

laboratoře zástupce vedoucího samostatné laboratoře. Rozsah zastupování 

stanoví vedoucí samostatné laboratoře. 

(5) Seznam samostatných laboratoří 

a) 16201 – Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní, 

b) 16202 – Zkušební laboratoř Fakulty dopravní, 

c) 16203 – Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy. 

Článek 5 - Pracoviště Děčín 

(1) Pracoviště Děčín je pracovištěm pro zajištění technicko-provozních podmínek 

realizace studijních programů uskutečňovaných na tomto pracovišti v souladu s 

 akreditací udělenou ČVUT FD. 

(2) Pracoviště Děčín zajišťuje další činnosti v  oblasti Celoživotního vzdělávání, 

řešení externích projektů, grantů a doplňkové činnosti realizovaných ČVUT FD. 

(3) V čele pracoviště Děčín je vedoucí, kterého na základě výběrového řízení jmenuje 

a odvolává děkan. 

Článek 6 - Děkanát 

(1) Děkanát je výkonným orgánem pro zajišťování studijní, hospodářské, provozní, 

personální, vědecké a výzkumné činnosti, popř. dalších činností. 

(2) Děkanát fakulty řídí tajemník, kterého na základě výběrového řízení jmenuje 

a odvolává děkan. 

(3) Děkanát se člení na oddělení, referáty a úseky. Vedoucí těchto útvarů ustanovuje 

a  odvolává děkan na návrh tajemníka. 
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(4) Seznam pracovišť děkanátu ČVUT FD 

a) 16911 - sekretariát děkana a tajemníka, 

b) 16921 - studijní oddělení, 

c) 16931 - ekonomické oddělení, 

d) 16932 - oddělení práce a mezd, 

e) 16302 - oddělení počítačové techniky a síťových služeb, 

f) 16801 - oddělení technickoprovozních služeb, 

g) 16810 - úsek správy budovy Konviktská, 

h) 16830 - úsek správy budovy Florenc, 

i) 16820 - úsek správy budovy Horská, 

j) 16840 - úsek správy budovy Sýpka v Děčíně, 

k) 16922 - referát vědy a výzkumu, 

l) 16923 - referát strategie a vnějších vztahů, 

m) 16925 - referát zahraničních styků, 

n) 16924 - referát rozvoje a výstavby, 

o) technik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

p) technik požární ochrany. 

Článek 7 - Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Organizační řád ČVUT FD ze dne 1. ledna 2013, ve znění jeho 

pozdějších změn a doplňků. 

(2) Tento Organizační řád ČVUT FD byl schválen AS FD v Praze 22.11.2017 a AS ČVUT 

dne 13.12.2017. 

(3) Tento Organizační řád nabývá účinnosti dnem schválení AS ČVUT. 

Ing. Martin Jacura, Ph.D.                               

  předseda AS ČVUT FD 

 

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c 

děkan ČVUT FD 



Číslo 

OJ 

Nadřazená 

OJ 
Český název Anglický název 

Vedoucí 

OJ * 
Přijímá ** 

Seznam 

NS *** 

16000 00000 Fakulta dopravní Faculty of Transportation Sciences děkan(ka) rektor(ka) – 

16111 16000 Ústav aplikované matematiky Department of Applied Mathematics vedoucí děkan(ka) 16111 

16112 16000 Ústav dopravních systémů Department of Transportation Systems vedoucí děkan(ka) 16112 

16114 16000 Ústav aplikované informatiky v dopravě Department of Applied Informatics in Transportation vedoucí děkan(ka) 16114 

16115 16000 Ústav jazyků a společenských věd Department of Languages and Humanities vedoucí děkan(ka) 16115 

16116 16000 Ústav dopravních prostředků Department of Vehicle Technology vedoucí děkan(ka) 16116 

16117 16000 Ústav logistiky a managementu dopravy Department of Logistics and Management of Transport vedoucí děkan(ka) 16117 

16118 16000 Ústav mechaniky a materiálů Department of Mechanics and Materials vedoucí děkan(ka) 16118 

16120 16000 Ústav dopravní telematiky Department of Transport Telematics vedoucí děkan(ka) 16120 

16121 16000 Ústav letecké dopravy Department of Air Transport vedoucí děkan(ka) 16121 

16122 16000 Ústav soudního znalectví v dopravě Department of Forensic Experts in Transportation vedoucí děkan(ka) 16122 

16123 16000 Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství Department of Security Technologies and Engineering vedoucí děkan(ka) 16123 

16150 16000 pracoviště Děčín Department Děčín vedoucí děkan(ka) 16150 

16201 16000 
Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě 

dopravní 

Certification Body for Products - Faculty of Transportation 

Sciences 
vedoucí děkan(ka) 16201 

16202 16000 Zkušební laboratoř Fakulty dopravní Testing Laboratory of Faculty of Transportation Sciences vedoucí děkan(ka) 16202 

16203 16000 Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy Mobile Laboratory for Transport Analysis vedoucí děkan(ka) 16203 

16302 16900 oddělení počítačové techniky a síťových služeb Division of Computer Technology and Network Services vedoucí děkan(ka) 16302 

16801 16900 oddělení technickoprovozních služeb Division of Technical and Operational Services vedoucí děkan(ka) 16305 

16810 16900 úsek správy budovy Konviktská Section of Building "Konviktská" vedoucí děkan(ka) 16810 

16820 16900 úsek správy budovy Horská Section of Building "Horská" vedoucí děkan(ka) 16816 

16830 16900 úsek správy budovy Florenc Section of Building "Florenc" vedoucí děkan(ka) 16831 

16840 16900 úsek správy budovy Sýpka v Děčíně Section of Building "Sýpka" in Děčín vedoucí děkan(ka) 16840 

16900 16000 děkanát Dean's Office tajemník děkan(ka) – 

16911 16900 sekretariát děkana a tajemníka Dean's and Registrar's Secretary vedoucí děkan(ka) 16911 

16921 16900 studijní oddělení Study Department vedoucí děkan(ka) 16921 

16922 16900 referát vědy a výzkumu Division of Science and Research – děkan(ka) – 

16923 16900 referát strategie a vnějších vztahů Division of Strategy and Public Relations – děkan(ka) – 

16924 16900 referát rozvoje a výstavby Division of Development and Construction – děkan(ka) – 

16925 16900 referát zahraničních styků Division of Foreign Relations – děkan(ka) – 

16931 16900 ekonomické oddělení Division of Economics vedoucí děkan(ka) – 

16932 16900 oddělení práce a mezd Human Resources Division vedoucí děkan(ka) – 

* název funkce vedoucího zaměstnance OJ (organizační jednotky) 

** název funkce vedoucího zaměstnance pověřeného jmenováním / přijetím do pracovního poměru 

     *** seznam NS (nákladových středisek), za jejichž hospodaření odpovídá vedoucí zaměstnanec OJ  
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