
Z á p i s    �.   4 
ze zasedání Grémia d�kana ze dne 22. 5. 2006  

P�ítomni: dle prezen�ní listiny 
 
V úvodu pan prod�kan Jettmar omluvil nep�ítomnost pana d�kana, který je v této dob� na služební cest� 
v USA. 
 

1. Schválení zápisu a kontrola úkol� – bez p�ipomínek 
 

2. V�da a výzkum 
Pan prod�kan Hájek v úvodu  p�edstavil Doc. Ing. Ivana Fo�ta, DrSc., pracovníka odboru pro VaV 
rektorátu �VUT,  který vystoupil s prezentací  o �innosti Konzulta�ního centra pro podporu 
získávání zahrani�ních a tuzemských grant� v oblasti v�dy a výzkumu na �VUT v Praze. 
Seznámil s aktivitami Konzulta�ního centra, s možnostmi konzultací k ekonomickým, právním 
a ú�etním problém�m projekt� EU s firmou Audico a se 7. rámcovým programem výzkumu 

              a technického rozvoje pro rok 2007-2013 a s programem Evropské výzkumné rady v rámci  7.RP. 
              Podrobnou informaci dostali všichni �lenové Grémia v písemné podobn� i elektronicky a další 
              informace lze získat na webu �VUT, odbor VaV R �VUT v �ásti „Aktuality“. 
 
             Poté Doc. Hájek podal následující informace: 

• IGS 2006 – týká se doktorand� prezen�ního studia, dodate�né kolo k podání grant� na podporu  
                                  prezentace, uzáv�rka p�ihlášek je do 30. 5. 2006, 

                                              termín pro kompletní p�edání za FSv je 6. 6. 2006. 
• CORDIS – informa�ní servis EU pro v�du, výzkum a inovaci – koná se 25. 5. 2006 od 14,30 

                                             do 16,30 hod. na Fakult� strojní �VUT 
• Evropské fórum v�dy a techniky 2006 – koná se 22. 6. 2006 v hotelu Ambassador, možnost 

                                              registrace do konce kv�tna 2006 na adrese CANETON s.r.o., projekt �eská hlava, 
                                              tel. 267 311 032, e-mail: kontakt@ceskahlava.cz 

• Konference AED 2006 – koná se na Fakult� strojní ve dnech 13.-14 6. 2006, p�ísp�vky 
                                              do  11.6.2006. 

• Dopln�ní seznamu MŠMT o externí �leny zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby 
v doktorských studijních programech – je možno ješt� dnes 22. 5. 2006 p�edat Ing. Hamarové. 

 
3. Pedagogické záležitosti 

Doc. Máca podal následující informace: 
• Harmonogram akademického roku 2006/07 – byl schválen  AS �VUT 17. 5. 2006,  

                                                                                                      je zve�ejn�n na fakultním webu. 
• Studijní a zkušební �ád  pro studenty �VUT –  nový SZ� byl schválen AS �VUT 17. 5. 2006  
                                                                                   a bude uve�ejn�n v nové „bílé knize“ 
• Anketa o nové klasifika�ní stupnici – na webu �VUT je zve�ejn�no diskusní fórum k zavedení 

                                                                                                        nové klasifika�ní stupnice, jejíž návrh  podala 
                                                                                                        naše fakulta na základ� klasifika�ních stupnic 
                                                                                                        jiných VŠ.  
                        Doc. Máca vyzval �leny Grémia, aby se zapojili do této ankety a vyjád�ili se k uvedenému návrhu 
                        do konce kv�tna t. r.  Webová adresa ankety je: 
                                          http://www.cvut.cz/slozka-novinek/navrh-klasifikacni-stupnice-diskuse 

• Dopln�ní osob do komisí SZZ – možno ješt� dnes dodat návrhy, bude p�edloženo k projednání  
   na VR FSv  25. 5. 2006 

• Zkouškové období – Doc. Jettmar upozornil na blížící se zkouškové období a tím na povinnost 
                                                               vypsání �ádného po�tu  zkouškových termín� /i pro zá�í/ 

• Výsledky hodnocení výuky LS 2004/05 – rektorátem jsou již výsledky elektronicky 
zpracovány, Dr. Hora p�edal slovní hodnocení pedagog� vedoucím kateder, kte�í jsou povinni 
seznámit s tímto hodnocením p�íslušného vyu�ujícího. Do pátku 26. 5. 2006 budou mít 
studenti i u�itelé p�ístup k výsledk�m hodnocení p�es Intranet. Elektronické hodnocení výuky 
za LS 2005/06 bude otev�eno od 12. 6. až do 15. 10. 2006. 
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• Stipendia nadaným a sociáln� slabým student�m – stipendia ud�luje Nadace 17. listopadu.                               

                                                           První termín: do 20. 6. 2006  /pro LS 2005/2006/ 
                                                           Druhý termín: do 17. 11. 2006 /pro ak. rok 2006/07/ 
                                P�ihlášky  a bližší informace jsou k dispozici u Doc. Jettmara, na sekretariátu katedry  
                                geotechniky /B 517/ a na  studijním odd�lení. 
 

4. Výstavba 
Doc. Košatka podal informaci o umíst�ní katedrových nást�nek. Tyto nást�nky budou mít jednotnou 
podobu a budou umíst�ny u hlavních �ty�ech výtah� na jednotlivých patrech, budou sloužit jako 
informa�ní tabule katedry a jejich po�ízení a instalace bude hrazeno z prost�edk� fakulty. V dalších 
prostorách bude ponechána možnost prezentace jednotlivým katedrám. 
 
Doc. P. Svoboda podal následující informace: 

• Požární zabezpe�ení budov A, B, C a D – stavebn�-montážní práce v sou�asné dob� probíhají 
                                                                    v budov� B a �áste�n� i v budov� C. V budov� B ve t�etí sekci došlo 
                                                                    u chrán�ného únikového schodišt� soub�žn� s realizací elektro  
                                                                    k zazd�ní nadsv�tlík� na stran� kancelá�í. V této dob� se osazují 
                                                                    požární prosklené st�ny a zárove� u místností, které jsou v této  
                                                                    únikové cest�, dojde k vým�n� dve�ních k�ídel za požární. Byla 
                                                                    dokon�ena do 3.NP jedna stoupa�ka vzduchotechniky v�trající 
                                                                    práv� toto schodišt� a od zít�ka bude zahájeno bourání do prostor 
                                                                    knihovny a 1.NP. Zítra též bude zahájeno bourání i druhé stoupa�ky, 
                                                                    což je ve stejném termínu jako elektro v 6.,7.,8.NP. Dále jsou  
                                                                    provád�ny podhledy v již dokon�ených �ástech a zahájeno malování. 
                                                                    V minulém týdnu práce intenzivn� pokra�ovaly na demontáži 
                                                                    a montáži podhledu v 2.NP u p�edsunutých poslucháren. V sou�asné 
                                                                    dob� je velice aktuální dokon�ení EPS ve všech plánovaných 
                                                                    místnostech, aby mohlo dojít k programování. Chybí v 1.NP prostor 
                                                                    p�ed ob�erstvením, který ale vzhledem ke konferenci, která zahajuje 
                                                                    31.5.2006 nem�že být zahájen, chybí vlastní prostor ob�erstvení – 

                                  - prozatím není dohoda o p�ístupu a chybí prostor technického zázemí 
                                                                    u poslucháren, papírnictví a studovny v p�ízemí, kde je ješt� stávající 
                                                                    podhled. Tyto problémy je nutné naléhav� �ešit, aby byla montáž 
                                                                    EPS co nejd�íve dokon�ena. 
                                                                    Tento m�síc byly provedeny otvory do st�ešního plášt� a osazeny  
                                                                    RWA klapky. S ohledem na nutné obrácení t�chto klapek v 1. a 2. 
                                                                    sekci o 90o , je nutné statické zpevn�ní stropu a proto jsou ješt� 
                                                                    stále na schodišti podp�ry. Oto�ení bylo nutné v 1. sekci z d�vodu 
                                                                    instalace fotovoltaických �lánk� v p�vodním míst�, v 2. sekci 
                                                                    z d�vodu zásahu do prostoru chodníku na úrovni 11.NP. 
                                                                    Probíhají práce v technické místnosti velína a pokra�ují práce na  
                                                                    silnoproudu. Do dnešního dne nebyla dodána nouzová sv�tla 
                                                                    s centráltestem a tak nejsou dokon�ována ani jednotlivá patra 
                                                                    v budov� A. 
                                                                    Mezi zhotovitelem a objednatelem probíhají jednání ohledn�  
                                                                    zm�nových list�, turniket� a hlavního vstupu. Z d�vodu p�ípravy 
                                                                    výstavby zast�ešení atria v budov� D byly zm�n�ny, respektive  
                                                                    byly vráceny k p�vodnímu �ešení, které však nebylo podchyceno 
                                                                    ve výkazu vým�r a tedy nebylo nacen�no. Uzav�ení dvou schodiš� 
                                                                    navazujících na „kr�ky“ bude tedy p�eprojektováno. Prosklená �ást 
                                                                    navazujících hal bude zazd�na a bude nutné provést požární 
                                                                    sádrokartonový podhled a dodat a namontovat požární prosklené 
                                                                    st�ny. 
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• Rekonstrukce elektrorozvod� v budov� B – ve III. sekci stran� kancelá�í jsou podle 
                                                                       harmonogramu dokon�eny práce elektro a práce zednické 
                                                                       ve 4. a 5.NP. Malí�ské práce jsou zapo�aty ve 4.NP. Od 22.5. 
                                                                       bude pokra�ování malování, úklidu a pokládky krytin do 26.5. 
                                                                       Ve 3.NP III. sekce kancelá�í práce elektro nadále probíhají, 
                                                                       zpožd�ní je zp�sobeno pozdním p�edáním místností dodavateli  
                                                                       na základ� požadavku katedry. P�edpokládaný termín dokon�ení 
                                                                       prací elektro a zednických je 31. 5. 2006.  
                                                                       V 9.NP III. sekce u�ebny – místnosti dokon�eny v�etn� vymalování 
                                                                       a úklidu, s výjimkou poslední u�ebny B 979, kde probíhá instalace 
                                                                       VZP. 
                                                                       St�edové místnosti ve II. sekci elektro – 9.NP je dokon�eno, 
                                                                       5.NP zpola.    
                                                                       7. a 8.NP bude dokon�eno 22. 5. Práce v 6.NP budou zapo�aty 
                                                                       22. 5. a dokon�eny 24. 5. 2006. 
                                                                       Aktualizovaný p�esun výuky obdržel Doc.Svoboda 19. 5. 2006, 
                                                                      ale zahrnoval i výuku v místn. �. B 979, která bude i nadále  
                                                                       nep�ístupná. 
                                                                       Po up�esn�ní od RNDr. Šibravy byly upravené p�esuny vyv�šeny  
                                                                       na panel p�ed vrátnicí /operativn� byly �ešeny s Doc. Mácou 
                                                                       a RNDr. Šibravou i další místnosti ve vztahu k pracím na  
                                                                       požárním. zabezpe�ení/. 
 
 

5. Rozvoj 
Doc. Jettmar podal následující informace: 

• FRVŠ 2007 – termín pro odevzdání projekt� FRVŠ pro p�íští rok je do 24. 5. 2006 v systému 
ISAAR.F.  Dne 27. 4. prob�hla na  fakult� instruktáž k p�íprav� projekt�, bylo vybráno 8 témat 
pro TO A. 

                               
 

6. Hospoda�ení 
Pan tajemník podal následující informace: 

• Zm�ny v hospoda�ení a provozu VŠ – další úpravou zákona o VŠ �. 552/2005 Sb. se zm�nily 
                                                                         objektivní podmínky pro hospoda�ení a provoz VŠ. Krom� již 
                                                                         v minulém roce vytvo�ených fond� z�izuje škola další fond – 
                                                                         - fond provozních prost�edk�. Zdrojem jeho tvorby je zisk 
                                                                         a p�ísp�vky na vzd�lávací �innost, které nebyly použity b�hem 
                                                                         roku. Navíc je možné podle pot�eby p�evád�t prost�edky mezi 
                                                                         fondem rezervním, FRIM, fondem provozních prost�edk�  
                                                                         a fondem odm�n. Podmínky tvorby a použití fond� stanoví  
                                                                         vnit�ní p�edpis školy. Výhody, vyplývající z t�chto zm�n jsou 
                                                                         z�ejmé. 

                               V rámci FIS školy dochází k rozd�lení hlavní �innosti na dva ú�etní okruhy 
                                     /komplexní položky, KP1 – dotace a KP2 – p�ísp�vek na vzd�lávací �innost/, 
                                    k dopl�kové �innosti se p�i�azují tzv. ostatní výnosy – KP9, ekonomická �innost. 
                                    Zm�ny v hospoda�ení kateder a st�edisek fakulty, zrušení limitu mezd a ú�tování 
                                    grant� na NS �ešitele jsou ve FIS registrovány od 1. 4. 2006, po provedeném rozpisu 
                                    dotace, po doplacení mezd za I. �tvrtletí, po p�id�lení NIV prost�edk� vedoucími VZ 
                                    na spolu�ešitelské katedry. 
                                    Informace o hospoda�ení s jednotlivými zdroji financí i prost�edky za katedru celkem 
                                    budou m�sí�n� nad rámec výstup� z FIS umís�ovány na fakultním webu  na  
                                    INTRANETu. Údaje o mzdách dostanou v písemné podob� za pracovníky katedry,  
                                    st�ediska každý m�síc pouze vedoucí.            
                                    Možnosti sestav FIS budou �len�m Grémia p�edvedeny na p�íštím zasedání. Do 14 dn� 
                                    mohou vedoucí kateder/st�edisek podat písemn�  panu tajemníkovi své nám�ty a  
                                    p�ipomínky. 
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7. R�zné 

7.1. Po rozhodnutí Nejvyššího soudu o vlastnictví stavby výukového st�ediska �ernice se uskute�nila 
       jednání právních zástupc� stran a dne 24.4.2006 i osobní jednání pov��ených zástupc�. Zájem 
        nového vlastníka je, aby mu byla nemovitost p�edána vyklizená v co nejkratší dob� a sd�lena výše 
        finan�ních nárok� školy na zhodnocení v r. 1983-84 a na úhradu t�ch �ástí stavby i dalších staveb, 
        které nejsou p�edm�tem vydání p�vodnímu majiteli. Pro akce a pot�eby kateder a st�edisek jsou 
        k dispozici výuková st�ediska Mariánská a Po�átky, rezervace v odd. PaR písemn�. 
 
7.2. Úklid o prázdninách – z d�vodu �erpání dovolených a omezeného provozu v budovách fakulty 
       budou redukovány úklidové práce v odpovídajícím rozsahu. Rozd�lení úsek� vypracuje a p�edá 
        odd. STPS. V p�ípad� požadavk� na další úklid, sd�lí požadavky vedoucí kateder a st�edisek 
        do odd. STPS. Úklid bude zajišt�n  dodavatelsky, úhrada z NIV katedry, st�ediska. 
 
7.3. Prof. Pacovský p�edložil �len�m Grémia letá�ek v �J a AJ s informací o projektu podzemního      
       výukového st�ediska UEF Josef. 
 
7.4. Doc. Jettmar informoval o výb�rovém �ízení na obsazení míst akademických pracovník�. 
       Sch�zka výb�rové komise se koná 23. 6. 2006. Další  vyhlášení výb�rového �ízení prob�hne  
        v 2. polovin� srpna 2006. 
 
7.5. Doc. Jettmar pod�koval všem, kte�í se podíleli na p�íprav� a organizaci akce DejVíce Technice, 
       Akce m�la veliký úsp�ch. 

 
 
P�íští zasedání Grémia d�kana se bude konat v pond�lí 12. �ervna 2006 od 9,00 hod. ve 
velké zasedací místnosti B 169. 
 
       Doc. Ing. Josef Jettmar, CSc., v.r. 
                                                                                          zástupce d�kana FSv 
 
 
 
V Praze dne 23. 5. 2006  
Zapsala: Z. Zatloukalová 

 
  
  
   
                   

 
 
 
 
 
 


