
Z á p i s   �.  2 
ze zasedání Grémia d�kana ze dne 2. 4. 2007  

P�ítomni: dle prezen�ní listiny 
 
Zasedání Grémia d�kana vedl zástupce pana d�kana Doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. 
 
V úvodu zasedání pan d�kan podal informaci o projednávání rozpisu p�ísp�vk� a neinvesti�ních dotací ze SR pro 
rok 2007 a o schválení nové mzdové tabulky s ú�inností od 1. 4. 2007. 
 

1. Schválení zápisu a kontrola úkol� z minulého GD – bez p�ipomínek 
 
2. Pedagogická �innost 

Prod. Máca podal následující informace: 
• do 10. 4. 2007 je povinností uložit do KOSu názvy bakalá�ských a diplomových prací v �J a 

AJ 
• do 30. 4. 2007 je povinností uložit do KOSu anglické názvy p�edm�t�, p�edevším bakalá�ského 

studia 
• povinností je také do 3 pracovních dn� uložit do KOSu všechny výsledky zkoušek a zápo�t�. 

U zápo�t�, které nebyly ud�leny, je t�eba vložit písmeno N do 3 prac. dn� po skon�ení 
p�íslušného zkouškového období 

• v rámci tvorby rozvrhu a efektivity výuky budou p�ednášky p�edm�t� ozna�ených stejným 
kódem vždy spojovány s ohledem na kapacitu posluchárny  

• podmínky pro p�ijetí ke studiu v magisterských studijních programech pro ak. rok 2007/08- 
                                                                                      je zve�ejn�no na fakultním webu 

• do 10. 4. nutno p�edat oborovým prod�kan�m obsah státní záv�re�né zkoušky na bakalá�ském         
studiu podle jednotlivých zkušebních okruh� /viz „Bílá kniha“/ v rozsahu cca 3-4 �ádky. 

                                                                 
                Prod. Košatka podal informaci o mimo�ádném p�ijímacím �ízení pro ak. rok 2007/08 pro zájemce  
                o studium v bakalá�ském stud. programu Architektura a stavitelství, uskute��ovaném v Náchod�  
                katedrou pro bakalá�ské studium – Náchod. Podrobné informace jsou zve�ejn�ny na fakultním webu. 
 
                Prod. Jettmar upozornil na n�která data v harmonogramu FSv pro ak. rok 2006/07 – výuka letního 
                semestru kon�í v úterý 15. týdne. D�kanské volno – 6. 4., 30. 4. a 7. 5. 2007, Rektorský den – 16.5.07. 
                P�esuny výuky: 9. 5. 07 – výuka jako v pond�lí lichého týdne 
                                          10. 5. 07 – výuka jako v úterý lichého týdne 
                                          4. 6. 07 – výuka jako v pond�lí lichého týdne 
                                          5. 6. 07 – výuka jako ve st�edu lichého týdne 
 

3. V�da a výzkum 
Prod. Hájek podal následující informace: 

• Ukon�ení doktorského studia – informace o výsledku podání DP 
• Fond rektora �VUT na podporu výzkumu a vývoje – termín pro p�edložení žádostí do 
                                           31.5.2007 p�ímo rektorovi prost�ednictvím odboru VaV rektorátu �VUT 
• Ochranné známky �VUT – dopln�ní �inností, které se pod hlavi�kou �VUT vykonávají 
                                                 -  registrace nových ochranných známek 

 kontakt: Patentové st�edisko TIC �VUT, dusko@vc.cvut.cz 
                                                                 Termín pro zaslání dopl�ujících údaj� do 5. 4. 2007 Prof. Hájkovi 

• Reakreditace doktorských studijních program� – termín pro odevzdání podklad� prodloužen  
                                                  do 6. 4. 2007 na adresu     jiri.kurfurst@fsv.cvut.cz 

• Akreditace jmenovacích a habilita�ních obor� – termín: ihned 
• Ubytování v Hlávkov� koleji – do 10. 5. 07 p�edložit návrhy žádostí p. Kabilkové na odd.  

                                                                 VV� a na skt. d�kana. Jedná se o návrhy celkem 39 uchaze��  
                                                                 o ubytování v Hlávkov� koleji v ak. roce 2007/08 a 
                                                                 5 náhradník� z �ad doktorandských student� nebo mladých  
                                                                 akademických �i v�deckých pracovník�. Ve výjime�ných  
                                                                 p�ípadech lze p�edložit i žádost studenta magisterského  
                                                                 studijního programu. 
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                                                                 Formulá� lze získat v elektronické form� na adrese 
                                                          http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/granty/hlavkova-kolej 

• Sumá� termín� – dopl�ky k ochranné známce �VUT – T: 5. 4. 2007  
- fond rektora – návrhy na ocen�ní – T: 31. 5. 2007  
- reakreditace DSP s trváním 4 roky  - T: 6. 4. 2007  
- akreditace doc., prof.  – T: ihned 
- žádosti o ubytování v Hlávkov� koleji T: 30. 4. 2007  
- dopl�ování publikací do databáze VVVS a dopl�ování databáze DNEP – T: pr�b�žn�  

 
                      Bližší informace ke všem bod�m jsou k dispozici na adrese http://web.fsv.cvut.cz/~hajekp/VV/ 

 
 

4. Rozvoj 
Prod. Jettmar podal následující informace: 

• FRVŠ 2007 – uskute�nila se sch�zka s �ešiteli 
• FRVŠ 2008 – probíhá p�íprava na jednotlivých katedrách, 4. 4. 2007 v 9,00 hod. v B 161 se  

                                     uskute�ní  interní kolo projekt� kat. A 
• Univerzita 3. v�ku a CŽV – dosud odevzdalo návrhy 6 kateder, do 6. 4. je ješt� možné zasílat 

                                                            návrhy Doc. Jettmarovi 
• Personální záležitosti –  p�ihlášky na obsazení akad. míst možno podávat do 10. 5. 07, zasedání  

                                                     výb�rové komise se uskute�ní 21. 5. 2007 
 

5. Zahrani�ní styky 
Prod. Huml podal následující informace: 

• Intenzivní jazykový kurz angli�tiny v Sheffieldu – ur�eno pro pedagogy, vyu�ující p�edm�ty  
                                                             v angli�tin�. Úhrada náklad� p�i první ú�asti pracovníka  je 
                                                             50% fakulta a 50% katedra, p�i druhé ú�asti 20% fakulta a 80%  
                                                             katedra. Vedoucí kateder dodají jména zájemc� a zd�vodn�ní 
                                                             ú�asti na kurzu v termínu do 10. 4. 2007. O ú�asti vybraných 
                                                             pracovník� budou informováni vedoucí kateder nejpozd�ji do 
                                                             13. 4. 2007. Termín konání kurzu: 16.7.-4.8.2007. 

• Používání soukromých platebních karet v zahrani�í – karta musí být evidována v rámci fakulty  
                                                                                                     a je možné ji použít k úhrad� náklad� 
                                                                                                     spojených s použitím zálohy, kterou je 
                                                                                                     zam�stnanec na prac. cestu vybaven. 
                                                                                                                    T: okamžitá platnost 

• Aktuální stav katedrových smluv se zahrani�ními partnery oznámily pouze dv� katedry. 
Ostatní smlouvy nebudou již pro následující období platné. 
 

6. Hospoda�ení fakulty 
Pan tajemník podal následující informace: 

• Výsledek hospoda�ení fakulty v r. 2006 a finan�ní situace k 31. 12. 2006 – podrobnou zprávu  
                                                                o hospoda�ení odsouhlasil AS FSv dne 28. 3. 2007. Po dopln�ní �ásti 
                                                                „škody“ podle p�ipomínek AS bude text zve�ejn�n na fakultním webu. 

• Rozpis NIV dotace podle výkonových kriterií pro r. 2007 – uvedl d�vody poklesu �ástky,  
                                                                 kterou fakulta získá. P�es vyšší stav „p�epo�tených“ student� klesl  
                                                                 %podíl fakulty v rámci školy z 27,73 na 27,- %. Snížil se také 
                                                                 rozepisovaný normativ na studenta �VUT, a to o 1.253,- K�. V kriteriu 
                                                                 „po�et absolvent�“ ztrácí fakulta proti roku 2006 �ástku 3.049,- tis. K�. 

• Nová mzdová tabulka – AS �VUT schválil novou mzdovou tabulku, zvýšení tarifních mezd 
                                                                    s ú�inností od 1. 4. 2007. Z �asových d�vod� proto p�edloží pan d�kan 
                                                                    jako první �ást rozpo�tu 2007 návrh rozpisu dotace a požádá AS FSv 
                                                                    o projednání mimo termín pravidelných jednání. Po schválení rozpisu, 
                                                                    v�etn� �ástky vy�len�né na mzdy, bude provedeno rozd�lení  
                                                                    mzdových prost�edk� na katedry a st�ediska. S ohledem na snížení 
                                                                    po�tu stup�� tabulky bude pro vedoucí p�ehodnocení plat�  
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                                                                    zam�stnanc� od 1. 4. 2007 �asov� náro�n�jší. Údaje o zapo�tené 
                                                                    praxi sd�lí odd. PaM a osobní odd�lení p�edem. V nové tabulce 
                                                                    je zakomponováno zvýšení plat� mladým pracovník�m do 35 let 
                                                                    jako náhrada za dosud poskytované individuální zvýšení osobních 
                                                                    p�íplatk� panem rektorem. 
 
P�íští zasedání Grémia d�kana se bude konat 28. kv�tna 2007 od 9,00 hod. v zasedací 
místnosti B 169. 
       Doc. Ing. Josef Jettmar, CSc., v.r. 
                              zástupce d�kana FSv 
 
V Praze dne 5. 4. 2007                                                                               
Zapsala: Z. Zatloukalová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


