
Z á p i s    �.   4 
ze zasedání GD ze dne 30. 6. 2008  

P�ítomni: dle prezen�ní listiny 
 
V úvodu zasedání omluvil Prof. Máca pana d�kana Bittnara a Prof. Hájka,  kte�í se z pracovních d�vod� nemohli 
zú�astnit. 
 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání – bez p�ipomínek 
 

2. Informace ze zasedání Grémia rektora z 30. 6. 2008  
Prof. Máca, který se zú�astnil v zastoupení d�kana zasedání GR, podal informaci k následujícím 
bod�m programu: 

• Fakulta informatiky – ve fázi diskuse jsou akredita�ní materiály p�ipravovaných studijních 
                                                  program� FI, v�etn� studie proveditelnosti a p�ípadných dopad� z�ízení 
                                                  nové fakulty na ostatní fakulty �VUT. Projednání akredita�ních  
                                                  materiál� se p�edpokládá na zá�ijovém zasedání AS �VUT. 

• Aktualizace Dlouhodobého zám�ru �VUT pro rok 2009 a p�íprava projekt� v rámci 
Rozvojových program� MŠMT na rok 2009 

• Hospoda�ení �VUT – p�edb�žné pln�ní rozpo�tu 
• Výsledky ankety týkající se využití skript 

 
3. Pedagogické záležitosti 

Prod. Máca podal následující informace: 
• P�ijímací �ízení 2008/09 – z p�ihlášených 2 331 uchaze�� bylo k 24. 6. 2008 p�ijato 1 348, 

                                                                               z nich 627 student� bez p�ijímacího �ízení. Oproti lo�skému  
                                                                               roku je to pokles o cca 250 student�. Po�et p�ijatých student� 
                                                                               se ješt� zvýší po 2. kole p�ijímacího �ízení v zá�í a o studenty,  
                                                                               kte�í skládají maturitu v náhradním termínu. 
                                                                               Výsledky p�ijímacího �ízení na bc. studium pro r. 2008/09 
                                                                               jsou zve�ejn�ny na fakultním webu. 
                                                                               V Náchod� a v �eských Bud�jovicích se studium pro  
                                                                               nedostatek p�ihlášených otevírat nebude. 

• SVO� – prob�hla v letošním roce v Ostrav� s v�tším úsp�chem pro fakultu oproti  
                                                  lo�skému roku. Prof. Máca vyjád�il pod�kování Doc. Pavlu Kuklíkovi jako 
                                                  hlavnímu koordinátorovi sout�že a všem, kte�í se na úsp�chu v sout�ži podíleli. 

• Upozornil na povinnost dodržovat termíny a pokyny zá�ijových bc. zkoušek a 2. kola 
p�ijímacího �ízení. 

 
4. Zahrani�ní styky 

Prod. Pavelka podal následující informace: 
• Jazykový kurz v Sheffieldu – z možných 4 se p�ihlásili pouze 3 pracovníci fakulty 

                                                              /Prof. Aleš �epek, Ing. Petr Bittnar, Ing. Radek Zigler/ 
• Povinné náležitosti k uskute�n�ní zahrani�ních pracovních cest – viz OPOFIN 3/2008 

 
5. Výstavba 

Prod. Šenberger podal následující informace: 
• Ateliér D – slavnostní otev�ení Ateliéru D prob�hlo 23. 6. 2008. Tento prostor je ur�en 

                                                       pro výuku student� programu A+S, v dob� mimo výuky je možné Ateliér D 
                                                       využívat pro po�ádání konferencí, seminá��, výstav a jiných akcí fakulty. 

• P�íprava rekonstrukce kantýny -  byla podepsána dohoda mezi FSv a SÚZ o vytvo�ení 
                a následném provozu stravovacího a ob�erstvovacího  za�ízení v prostorách FSv. 
                Na základ� zpracované projektové dokumentace zajistí fakulta v sou�innosti 
                s rektorátem �VUT provedení výb�rového �ízení a realizaci daného projektu. 
                Akce by m�la být zahájena v roce 2008 s p�edpokládaným ukon�ením v r. 2009. 

• Výhled investi�ních akcí �VUT do roku 2015 – v tomto výhledu jsou pro fakultu 
zahrnuty následující inv. akce: - rekonstrukce kantýny 

                                                                                      - rekonstrukce poslucháren C 
                                                                                      - vým�na výtah� 
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6. Hospoda�ení fakulty 
Pan tajemník podal následující informace: 

• Navýšení limitu kateder /granty, VZ apod./ 
• �ástka na pololetní plošné odm�ny – celkov� vy�len�no menší množství fin. prost�edk� 
• Zajišt�ní podpis� správc� a p�íkazc� v dob� od 1. 7. – 31. 8. 2008 –  správcem rozpo�tu 

                                                         je pov��en pan tajemník Gazda, zastupujícího p�íkazce jmenuje vedoucí 
                                                         katedry/pracovišt�. 
                                                         Pan tajemník rozešle vedoucím kateder/pracoviš� jednotný vzor plné moci 
                                                         k výkonu �innosti správce rozpo�tu. 

• Ostatní informace viz OPOFIN 3/2008 
 

7. R�zné 
7.1. Žádosti o výv�sky na stojanech v atriu schvaluje Prof. Šenberger nebo pan tajemník. Bez jejich 

souhlasu není možné jakékoliv výv�sky v prostoru atria a p�ilehlých prostor akceptovat a budou 
v tomto p�ípad� odstran�ny. 
 

       Záv�ru zasedání GD se zú�astnil pan d�kan, aby podal informaci o p�íprav� dvou  
      projekt� - �eské centrum kybernetiky a Technologický park Kladno, na kterých krom� 
      FSv a FEL spolupracují také VŠCHT a �ZU  - termín podání na MŠMT do 30. 6. 2008. 
       
      D�kan  pod�koval všem za spolupráci v uplynulém akademickém roce a pop�ál hezké 
      prožití prázdnin. 
 
 
Termíny zasedání GD v 2. polovin� roku budou sd�leny po obdržení termín� GR.  
 
 
 
                                                                                         Prof. Ing. Ji�í Máca, CSc., v.r. 
                                                                                                                  v zast. d�kana 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1. 7. 2008  
Zapsala: Z. Zatloukalová 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
    
 

                          
 



                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


