Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2018
8. volební období

POZVÁNKA
na 10. schůzi
podvýboru pro dopravu,
která se koná dne 27. listopadu 2018
Veřejné jednání

v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, 118 26 Praha 1
místnost č. 306 – 3. patro

NÁVRH PROGRAMU:
14:00 hodin
Schválení programu schůze
Problematika železniční dopravy v ČR z hlediska širšího zapojení českých univerzit na
řešení výzkumně-vývojových projektů pro podporu rozvoje „Rychlých železničních
spojení“ a naléhavé potřeby zvýšení počtu absolventů železničních oborů
Přizváni: představitelé MD ČR, MŠMT ČR, TAČR a GAČR,
zástupci Technologické platformy „Interoperabilita
železniční infrastruktury“ (TP) a jejich členských
univerzit – ČVUT Praha, Univerzita Pardubice,
VUT Brno, ZČU Plzeň, TU VŠB Ostrava


Zvýraznění podílu českých univerzit, jejich fakult (pracovišť) na řešení výzkumně –
vývojových projektů s výsledky využitelnými pro podporu rozvoje „Rychlých
železničních spojení (RS)“ v ČR
Úvodní slovo:
Ing. Martin Kolovratník
Ing. Mojmír Nejezchleb – předseda Správní rady
TP



Záměry TP přispívající, v souladu s rozvojovými nároky železniční dopravy ČR,
ke zvýšení zájmu o studium na univerzitách s výukou dopravních (železničních) oborů
a souvisejícím výzkumem i vývojem, spojené se zvýšením počtů zájemců o toto
studium
Úvodní slovo:
Prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D. - předseda
Vědecké rady TP
Prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. - prorektorka
Univerzity Pardubice



Modernizace výuky na fakultách členských univerzit TP zaměřených na dopravní
(železniční) obory a modernizace dalšího materiálně-technického vybavení jejich
experimentální základny (laboratoří, center, pracovišť)
Úvodní slovo:
Doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. - 1. místopředseda
Správní rady TP
Doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.- děkan Dopravní
fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice

Různé
 Vyjádření, stanoviska, diskuze – děkanů fakult členských univerzit TP
a/ k podmínkám činnosti jimi řízených fakult, vč. financování jejich aktivit, zvláště
přípravy projektů, jejich řešení a podílu na přípravě aplikace (využití) výsledků
v železniční průmyslové i provozní praxi
b/ k funkci systému řízení dopravního (železničního) výzkumu a vývoje v ČR
Účastníci „Setkání“
 Závěr
Ing. Martin Kolovratník
Doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

16:00 hodin
Návrh termínu a pořadu příští schůze podvýboru

V Praze dne 8. listopadu 2018

Martin Kolovratník, v.r.
předseda podvýboru

