
Z á p i s    č.    5 
ze zasedání Grémia děkana ze dne 12. 6. 2006  

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

1. Schválení zápisu a kontrola úkolů – bez připomínek 
 

2. Informace děkana ze zasedání Grémia rektora, které se konalo 5. 6. 2006 
• Vnitřní kontrolní systém ČVUT – děkani fakult a ředitelé součástí navrhnou rektorovi  

                                                                            ke jmenování příkazce, správce rozpočtu a účetní 
• Rozpočet ČVUT – schválen AS 31. 5. 2006   
• Stanovisko Předsednictva ČKR k dokumentu Rady pro výzkum a vývoj „Metodika hodnocení 

výzkumu a vývoje a jejich výsledků v r. 2005“  
• Rozvojové programy MŠMT 2007  – informace na webu MŠMT, písemnou informaci rozeslal  

                                                                                 Doc.  Jettmar všem katedrám elektronicky  6. 6. 2006 
                                                                                /viz níže/ 

• Vytvoření Ústavu tělesné výchovy – GR souhlasí s tím, aby od 1.1.2007 byl vytvořen ÚTV 
ČVUT, financovaný celoškolsky a doporučuje, aby prostory pro tento ústav byly řešeny na 
základě dvoustranných jednání.  

 
                   Pan děkan dále vyzval vedoucí kateder, aby do 1. 9. 2006 doplnili a předali mu představu o 
kvalifikačním růstu katedry. 

   Informoval o založení Národní technologické platformy a v souvislosti s její činností požádal vedoucí 
kateder o předložení návrhu na 1 pracovníka, který by měl zájem zapojit se do činnosti NTP a pomoci tak vést 
její agendu /finanční ohodnocení/.   Kontakt příslušného pracovníka na děkana nebo Doc. Hájka. 

 
 

3. Rozvoj 
Doc. Jettmar podal následující informace: 

• FRVŠ 2006 – v řešení je 28 projektů, dne 8. 6. se uskutečnila informativní schůzka s řešiteli, 
                                      účast 13 řešitelů, zápis s termíny rozeslán všem 

• FRVŠ 2007 – z FSv bylo podáno 39 projektů, z toho 8 v kat. A, 19 v G1, 1 v C, 11 v F1. 
                               Dva projekty byly podány po termínu do systému ISAAR-F. Celkem bylo 
                               podáno 2099 projektů, což je o 426 projektů méně oproti loňskému roku. 
• Rozvojové programy  MŠMT 2007 -  vedoucím kateder byla rozeslána informace s pokyny  
                                                          k vypracování anotace, kterou je nutno odevzdat do 14.6.2006  
                                                          do 10,00 hod.  
                                                          Pro zájemce o podporu na habilitaci nebo profesorské řízení  
                                                          byla zaslána tabulka k vyplnění. 
• Výběrové řízení – dne 23. 6. t. r. zasedá výběrová komise, která uzavře výběrové řízení na  
                                     obsazení  míst akad. pracovníků. Do 30. 6. 2006 je možno podat ještě  
                                     na osobní odd. návrhy na inzeráty pro vyhlášení výběrového  řízení 
                                    /zveřejněno bude v polovině srpna 2006/. 
 

4. Pedagogické záležitosti 
Pan děkan požádal Prof. Šejnohu, aby podal informaci k přípravě  nového stud. programu 
„Bezpečnostní a rizikové inženýrství ve výstavbě“ , který by měl být od  3. a 4. ročníku rozdělen na 
obor „Rizikové inženýrství“ a „Bezpečnostní inženýrství-požární bezpečnost staveb“.  Bližší informace 
budou vyvěšeny na fakultním webu. Předpokládá se, že na podzimní VR FSv bude předložen ke 
schválení  návrh na akreditaci. 
 

              Pan děkan dále informoval o návštěvě děkana FAV z Plzně, který požádal fakultu o podporu stud.   
              programu „Informatika ve stavebnictví“. 
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5. Zahraniční styky 

Doc. Huml podal následující informace: 
               ●     Předměty v AJ – nebylo dosud provedeno úplné doplnění anotací. Vedoucí kateder provedou  
                                                 revizi předmětů a zajistí potřebnou kompletaci údajů. Přehled předmětů je  
                                                 možné získat na adrese uvedené v dubnovém zápisu z GD. Prod. Huml bude 
                                                 jednat na odd. pro ZS R ČVUT o modifikaci stávající formy Prospectusu 
                                                 na stránkách R ČVUT tak, aby se stal pro zahraniční zájemce zcela jasný. 
                                                 Termín: do 30. 6. 2006  

                      ●     Zavedení výuky magisterských programů v AJ – zavádění magisterských stud. oborů v AJ  
                                                       s cílem vytvoření společných studijních programů se zahraničními  
                                                       univerzitami typu Joint degrees nebo Double degrees   konzultovat s prod. 
                                                       Mácou. Tato aktivita je ve shodě s aktualizovaným Dlouhodobým záměrem 
                                                       FSv – T: průběžně. 
                       ●    Smlouvy o spolupráci se zahraničními univerzitami – trvá úkol revize katedrových smluv  
                                                       včetně smluv s tuzemskými nebo zahraničními firmami s ohledem na jejich 
                                                       deklarovanou časovou platnost – T: do 30. 6. 2006  
                       ●     Vyúčtování zahraničních cest – ved. kateder seznámí pracovníky s požadovanými  
                                                       náležitostmi dokladů /ubytování, doprava, další nezbytné výdaje apod./ 
                                                       tak, jak podala informaci ved. odd. pro ZS p. Náprstková. Další aktuální 
                                                       informace s ohledem na nyní připravované pokyny R ČVUT budou  
                                                       poskytnuty bezprostředně po jejich získání. 
 
                         K výše uvedenému úkolu „Smlouvy o spolupráci se zahraničními univerzitami“ pan děkan vyzval 
                        vedoucí kateder, aby mu do 30. 6. 2006 předložili konkrétní výsledky katedrových smluv se zahr. 
                        univerzitami včetně smluv s tuzemskými a zahraničními firmami. 
 

6. Hospodaření 
Pan tajemník podal informaci o novém způsobu zveřejňování  fin. údajů kateder a středisek na 
Intranetu, včetně údajů za fakultu celkem.  Přehled finančních zdrojů fakulty a jejich použití již nebude 
součástí OPOFIN. Pokud se týká mezd, jsou na katedrách pověřeni pracovníci, kteří mají přístup 
k těmto údajům. Na GD byla přizvána Ing. Hanušová, aby podala informaci vedoucím kateder a 
středisek, jak využívat FIS k získání potřebných údajů pro řízení katedry a pro hospodaření 
s jednotlivými zdroji finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že větší část vedoucích kateder pověřuje 
touto agendou své spolupracovníky, kteří mají přehled o možnostech využití jednotlivých komponent 
FIS, bylo dohodnuto, že instruktáž připraví Ing. Hanušová pro tyto pověřené zaměstnance na katedrách 
ve dnech 27. a 28. 6. 2006.  
Na základě písemných požadavků vedoucích kateder také posoudí a příp. zajistí výstupy FIS v takové 
podobě, kterou požadují vedoucí kateder a to včetně výstupu programu Elanor Global. 
 
 

7. Různé 
7.1. Pan tajemník informoval o ukončení provozu a vyklizení výukového střediska Černice do poloviny 
       měsíce června  2006. Z tohoto důvodu  doporučil zaměstnancům fakulty možnost využití  
       výukových středisek  Počátky a Mariánská.   
 
7.2. Pan tajemník dále informoval o výsledku výběrového řízení na provozovnu občerstvení na FSv. 
       KD schválilo výsledek VŘ, kde na 1. místě se umístila fa Tomáš Cajthaml. Je zahájeno jednání 
       o nájemní smlouvě. Předpoklad zahájení provozu je v prvním týdnu září 2006. 
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7.3. Doc. Máca informoval o výsledku  VII. ročníku  SVOČ s přehledem umístění studentů FSv  
       v jednotlivých sekcích: Stavební mechanika – 1. a 2. místo 
                                             Materiálové inženýrství – 2. místo 
                                             Inženýrské konstrukce a mosty – 3. místo 
                                             Geotechnika – 3. místo 
                                             Geodézie a kartografie – 2. místo 
                                             Technická zařízení staveb a energie budov – 3. místo 
           Vyjádřil nespokojenost s neúčastí studentů FSv v sekcích: Pozemní stavby a architektura, Vodní  
           stavby, Vodní  hospodářství a ekologické inženýrství a Dopravní stavby. 
           Doc. Máca poděkoval  doc. Ing. Pavlu Kuklíkovi a všem pracovníkům, kteří se zúčastnili jako  
           porotci. 
           Vedení fakulty prověří u studentů efektivnější způsob úhrad nákladů včetně možných záloh. 
            
7.4. Prof. Pacovský vyjádřil nespokojenost v souvislosti s placením vložného na připravovanou  
        evropskou konferenci, kdy FSv není schopna přijímat platby kartou.  
 

              Ze strany vedoucích kateder byly uplatněny připomínky na údajně nedostatečně zajišťované  bankovní  
              služby, na problémy s vyúčtováním cestovních náhrad při společných akcích studentů a na vyplácení  
              cestovních záloh při zahr. pracovních cestách. 
             Vedení fakulty tyto problémy prověří a podá informaci na příštím GD. 

 
 
Příští zasedání GD se bude konat 9. října 2006 od 9,00 hod. ve velké zasedací 
místnosti B 169. 
 
 Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., v.r. 
 děkan FSv 
 
 
 
V Praze dne 12. 6. 2006  
Zapsala: Z. Zatloukalová 


