Z á p i s č. 7/2015
ze 7. zasedání grémia děkana FD konaného dne 22.12.2015
v zasedací místnosti č. 314
Přítomni:
prof. Svítek, prof. Moos, doc. Čarský, doc. Kocourek, doc. Mičunek, prof. Zelinka,
doc. Brandejský, Dr. Němec, JUDr. Macková, prof. Jiroušek, doc. Hrubeš, doc. Schmidt,
Ing. Feit, Dr. Kaliková, doc. Jirovský, Dr. Jacura, doc. Přibyl, doc. Týfa, doc. Bouchner,
doc. Leso
Omluveni: prof. Vlček, prof. Přibyl, doc. Szabo, Ing. Smíšek, doc. Jirovský, Ing. Hajzler
1) Úvod – kontrola zápisu - prof. Jiroušek požádal o umístění zápisů ze zasedání grémia
děkana na webové stránky FD
2) Zprávy jednotlivých proděkanů
doc. Čarský – proděkan pro pedagogickou činnost
Doc. Čarský informoval přítomné o časovém plánu akademického roku 2015/2016.
Doc. Čarský dále informoval o neotevření oborů BEZ – Bezpečnostní technologie v dopravě a
oboru MED – Management a ekonomika dopravy a telekomunikací (v Děčíně) pro malý počet
přihlášených studentů do těchto oborů.
Doc. Kocourek – proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost
Doc. Kocourek předal všem přítomným návrh bodového hodnocení doktorandů v doktorských
studijních programech a požádal o zaslání připomínek do 15. 1. 2016 12h. (návrh je přílohou
tohoto zápisu).
Prof. Jiroušek a doc. Mičunek – diskuze ke kvalitě výuky a studentů
3) Různé
Dr. Jacura požádal přítomné, aby zaslali své vyjádření k výsledkům studentské ankety do
18.1.2016.

Doc. Schmidt informoval o:
 Převodech DČ: zakázky, které byly zakončeny již v minulých letech není možné převádět
do dalších období. Nedokončené zakázky z letošního roku mohou být po schválení žádosti
převedeny do ¼ následujícího roku, nikoliv však déle (jinak se jednoznačně jedná o
daňový únik). Stejně tak je možné převod v případě víceleté zakázky, ale záleží na
okolnostech. Alternativou je přiznání zisku a tyto prostředky zdanit. Není možné vykázat
zisk, pokud celá fakulta (univerzita) je bilančně v mínusu.

 Od 1. 12. 2015 ostrý plně funkční provoz modulu docházky. Od 1. 1. 2016 nastává
povinnost nepřítomnosti řešit pouze elektronicky. V příloze je uveden platný zaváděcí
dokument.
V lednu budou naposledy akceptovány „papírové“ dovolenky, od února pouze
elektronicky. (V případě, že tento modul nebude řádně využíván a povinnosti s tím
spojené nebudou řádně dodržovány, může být takové jednání od 1. 2. 2016 posouzeno
jako porušování povinností zaměstnance se všemi důsledky z toho plynoucími.)
 Na katedry byla rozdělena rezerva mezd
 Na FD proběhla kontrola z úřadu práce (kontrola je běžně prováděna na základě
anonymního udání). Tajemník požádal přítomné, aby vedoucí ústavů věnovali zvýšenou
pozornost především při uzavírání DPP.

Závěrem prof. Svítek poděkoval všem přítomným za spolupráci a popřál krásné Vánoce a
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2016.

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

