Z á p i s č. 1/2016
z 1. zasedání grémia děkana FD konaného dne 23.2.2016
v zasedací místnosti č. 314
Přítomni:
prof. Svítek, doc. Čarský, doc. Kocourek, Dr. Kumpošt, doc. Přibyl, prof. Zelinka, doc. Schmidt,
doc. Brandejský, prof. Přibyl, Ing. Feit, doc. Bouchner, Dr. Říha, prof. Jiroušek, doc. Hrubeš, doc.
Szabo, doc. Mičunek, doc. Jirovský, Ing. Smíšek, Dr. Jacura, Ing. Hajzler
Omluveni: Dr. Kaliková, doc. Leso, doc. Týfa, prof. Vlček
Program
1)
2)
3)
4)
5)

Úvod – kontrola zápisu
Průchodnost bakalářského studia
Hospodaření FD rok 2015
Zprávy jednotlivých proděkanů
Různé

1) Úvod – kontrola zápisu - bez připomínek
2) Průchodnost bakalářského studia
Prof. Svítek podrobně informoval přítomné o změnách ve výuce předmětu Fyzika. Novým
vyučujícím předmětu Fyzika I se stává prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Doc. Jirovský předal v této souvislosti děkanovi Dotazníkové šetření mezi studenty ČVUT FD. Po
dohodě bylo odsouhlaseno jeho rozeslání členům grémia. Materiál se nebude dále šířit.
3) Hospodaření FD rok 2015
Členové grémia děkana obdrželi Čerpání rozpočtu ČVUT FD – rok 2015. Doc. Schmidt přednesl
podrobnou prezentaci ohledně čerpání rozpočtu ČVUT FD za rok 2015. Prezentace je přílohou
tohoto zápisu.
Doc. Schmidt upozornil přítomné, že od 1.2. 2016 byl spuštěn ostrý provoz modulu Nepřítomnosti.
Doc. Schmidt dále informoval, že kolegium děkana odsouhlasilo na svém zasedání dne 9.2.2016
vytvoření modulu PŘÍTOMNOSTÍ v návaznosti na IS CVUT jako podporu zákonné povinnosti
vykazování pracovní doby každého zaměstnance.
Doc. Schmidt dále upozornil, že od 1.7.2016 bude povinná evidence všech smluvních závazků a
jejich zveřejnění. Pokud nebude smlouva zveřejněna nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření
nenabývá právní moci a je neplatná! Jako smluvní vztah s povinností zveřejnění se zároveň bere
každá objednávka v hodnotě nad 50 tis. Kč a to nejen vytvořená, ale i pro jakékoliv přijaté zakázky.
Zveřejnění bude muset splňovat plné textové zveřejnění pro možnost vyhledávání. (nebude stačit
prosté naskenování).
Doc. Schmidt dále upozornil, že kvestor ČVUT zadal do soutěže DNS (Dynamický nákupní
systém) nákupy v hodnotě 30 mil Kč. Mimo jiné pro komodity PC a mobilní telefony. Po ukončení
soutěže, upřesnění komodit a zadání podmínek pro nákup můžete tyto komodity nakupovat pouze
prostřednictvím DNS, nebo pro každý nákup dělat otevřenou soutěž!

4) Halové laboratoře ČVUT
Prof. Jiroušek informoval přítomné o připravované centrální laboratoři ČVUT- původně projekt
CAT - Centre for Advanced Technologies. Prof. Jiroušek uvedl, že všechny součásti ČVUT byly
osloveny, zda budou mít v rámci těchto nových centrálních laboratoří požadavky na provozování
svých laboratoří. Upozornil, že FD uvedla prozatím do těchto revitalizovaných prostor nulové
požadavky a vyzval přítomné k opětovné diskusi na toto téma. Plochy se budou součástím
pronajímat (1000,- Kč/m2/rok), je tedy nutné mít finanční plán na dlouhodobý pronájem těchto
prostor.
Proběhla diskuse na dané téma, v jejímž závěru bylo rozhodnuto, že prof. Jiroušek zašle mail
s dotazem na případné požadavky všem vedoucím ústavů. Vedoucí ústavů zašlou odpověď prof.
Jirouškovi do 29.2.2016. Děkan doporučil, vzhledem k nedořešené ceně za pronájem m2/rok
těchto prostor, zaslat požadavky za FD v minimální míře.
5) OPVVV
Prof. Svítek informoval o výzvě OP VVV, vyhlášené dne 8.2.2016 „Excelentní týmy“.
Na Kolegium rektora bylo domluveno zapojení ČVUT v těchto 5 tématech a navrženi tito
koordinátoři za ČVUT:
1.

Centrum pokročilých inženýrských materiálů (prof. Černý – DSv)

2.

Centrum pokročilé informatiky (prof. Pěchouček – FEL)

3.

Centrum pokročilé energetiky (doc. Kolovratník – FS)

4.

Centrum aplikovaných věd (doc. Petráček – FJFI)

5.

Centrum komplexních systémů pro zlepšení kvality života (prof. Hlaváč - CIIRC).

Prof. Konvalinka požádal děkany jednotlivých fakult o navržení svých koordinátorů pro jednotlivá
témata.
Za FD byli navržení tito pracovníci:
1.

Centrum pokročilých inženýrských materiálů - prof. Jiroušek

2.

Centrum pokročilé informatiky - doc. Hrubeš

3.

Centrum pokročilé energetiky – prof. Votruba , doc. Jirovský

4.

Centrum aplikovaných věd – prof. Vlček

5.

Centrum komplexních systémů pro zlepšení kvality života – prof. Moos

6) Zprávy jednotlivých proděkanů
Doc. Kocourek – proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost
Doc. Kocourek informoval o jednání grantové komise ČVUT ze dne 19.2.2016, kde bylo
projednáváno přidělení finančních prostředků dle součástí ČVUT a návrh na přidělení prostředků
na SVK 2016. Doc. Kocourek uvedl, že za ČVUT FD byl podán požadavek na SGS projekty

v celkové výši 9,5 mil. Kč a přidělená částka činí cca 4,450 mil. Kč. Bude proto nezbytná redukce
požadavků.
Dr. Kumpošt- proděkan pro rozvoj a výstavbu
Dr. Kumpošt informoval o závěrech ze schůzky s rektorem ČVUT prof. Konvalinkou ve věci
přidělení prostor v budově Horská i v těch částech, které nyní užívá Fakulta strojní.
Budou zahájena jednání se zástupci Fakulty strojní v této věci.
Prof. Zelinka – proděkan pro strategii a vnější vztahy
Prof. Zelinka informoval přítomné o dni otevřených dveří na FD, kterého se zúčastnilo cca 500
návštěvníků a poděkoval jednotlivým ústavům za iniciativní spolupráci.
Prof. Zelinka dále uvedl, že Dlouhodobý záměr FD je již umístěn na webových stránkách FD.
Připravovaná výstava Kabriolety 2016 proběhne na FD v termínu 16.6. – 19.6.2016. Prof. Zelinka
poděkoval doc. Bouchnerovi za přípravu této akce a vynikající propagaci FD.
7) Různé
Doc. Szabo informoval o možnosti získat letecký simulátor.

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

