Z á p i s č. 3/2016
z 3. zasedání grémia děkana FD konaného dne 17.5.2016
v zasedací místnosti č. 314
Přítomni:
prof. Svítek, doc. Brandejský, Dr. Mocková, doc. Kocourek, Dr. Kumpošt, doc. Přibyl,
prof. Zelinka, doc. Schmidt, Mgr. Rezlerová, doc. Jirovský, prof. Jiroušek, doc. Hrubeš,
doc. Szabo, doc. Mičunek, Ing. Smíšek, Dr. Jacura, doc. Týfa, doc. Leso
Omluveni: doc. Čarský, Ing. Hajzler, prof. Přibyl, doc. Bouchner, Ing. Feit, Dr. Kaliková,
prof. Vlček
Program
1)
2)
3)
4)

Úvod – kontrola zápisu
Schválení rozpočtu FD pro rok 2016
Zprávy jednotlivých proděkanů
Různé

1) Úvod – kontrola zápisu - bez připomínek

2) Schválení rozpočtu FD pro rok 2016
Doc. Schmidt přednesl prezentaci „Návrh rozpočtu FD pro rok 2016“ a „Rozdělení mzdových
prostředků na ústavy“. Obě tyto prezentace budou členům grémia zaslány ihned po skončení
zasedání.
Doc. Schmidt informoval vedení, že návrh rozpočtu byl projednán na zasedání Hospodářské
komise AS FD dne 16.5.2016.
Doc. Schmidt navrhl členům grémia, aby metodika rozdělování mzdových prostředků za
kvalitativní výsledky (VV) na ústavy vycházela z hodnocení – 5ti let nazpět a dále upozornil, že
bude nutné řešit hodnocení RIV vs. VVVS
Dr. Jacura sdělil, že Hospodářská komise AS FD podpoří návrh rozpočtu FD pro rok 2016 za
těchto podmínek:
 Zajištění většího dohledu nad hospodařením jednotlivých ústavů
 Vypracování vize ohledně hospodaření FD v horizontu příštích 5 let
Doc. Schmidt upozornil vedoucí ústavu na nutnost věnovat zvýšenou pozornost hospodaření na
svých ústavech.
Prof. Jiroušek vznesl dotaz, za jakých podmínek je možné vytvořit finanční rezervu na ústavu.
Doc. Schmidt uvedl, že případné uspořené finanční prostředky na konci roku budou posuzovány
jako zisk a je nutné počítat s jeho zdaněním.
Na závěr diskuse byla vedoucím ústavů uložena povinnost předat do konce září 2016
plánované rozpočty činností financovaných z hč v ¼ roku 2017 na ekonomické oddělení
podepsané vedoucím ústavu nebo pověřeným pracovníkem (viz. pokyny v přiložené prezentaci).

3) Zprávy jednotlivých proděkanů
Doc. Kocourek – proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost
Doc. Kocourek požádal přítomné o zaslání připomínek k Řádu doktorského studia nejpozději do
29.5. 2016 do 12 hod. Řád doktorského studia ČVUT FD bude rozeslán členům grémia ihned po
skončení zasedání. Po zapracování všech připomínek bude Řád doktorského studia ČVUT FD
předložen ke schválení do AS FD.
Doc. Mocková – zástupce proděkana pro pedagogickou činnost
Doc. Mocková informovala o vypsání mimořádného termínu přijímacího řízení pro akademický
rok 2016/2017 pro bakalářské studium v Praze a Děčíně.
Termín podávání přihlášek do 12.08.2016.
Dr. Kumpošt- proděkan pro rozvoj a výstavbu
Dr. Kumpošt informoval o zapojení ČVUT do evropských strukturálních fondů projektu ESF/
ERDF.
Prof. Zelinka – proděkan pro strategii a vnější vztahy
Prof. Zelinka informoval, o připravovaném Dni otevřených dveří na FD, který se bude konat v
červnu 2016 v budově Horská. Prof. Zelinka požádal přítomné vedoucí ústavů o podporu při
jeho organizaci.
Prof. Zelinka dále informoval o průběhu příprav mezinárodní vědecké konference SMART
CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2016, kterou pořádá ve dnech 26.-27.5.2016 Fakulta dopravní
ve spolupráci s EPTS, UCEB, UTEP a UCSB a o 1. ročníku mezinárodní vědecké konference
s názvem Interaction QFD Methodology and 4th Industrial Revolution, který se uskuteční ve
dnech 30.5.-31.5.2016.

zapsala: Osifová
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.
děkan fakulty

