
Z á p i s    �.   1 
ze zasedání Grémia d�kana ze dne 9. 3. 2009 

P�ítomni: dle prezen�ní listiny 
 

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

2. Pedagogická �innost 
Prod. Máca podal následující informace: 

• Absolventi ZS akad. roku 2008/09 – magisterské studijní programy – uvedl p�ehlednou 
                                                                                       tabulku s po�ty absolvent� v mgr. studijních programech, 
                                                                                       kte�í ukon�ili studium ve standardní dob� studia. 

• Volné dny v LS – 10. 4. 2009 – D�kanské volno 
                                                          13. 4. 2009 – Velikonoce 
                                                          1. 5. 2009  - Státní svátek 
                                                          8. 5. 2009  - Státní svátek 
                                                          13. 5. 2009 – Rektorský den 

              P�esuny výuky – 28. 4. 2009 – výuka jako sudý pátek 
                                                         7. 5. 2009   -  výuka jako lichý pátek 
 

• Zm�na v „Bílé knize“ 2009/10 – p�epracování metodiky pedagogického zatížení – na novém 
                                                                                 návrhu se pracuje, pr�b�žná informace o p�íprav� bude 
                                                                                 podána na AS dne 25. 3. 2009. 

 
 

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

•••• Hodnocení výsledk� VaV v roce 2008 – uvedl p�ehlednou tabulku obsahující m.j. bodové 
                                                                                              ohodnocení VaV jednotlivých VŠ  a fakult �VUT. 

1. místo zaujímá UK, �VUT se umístilo na 2.-3. 
 míst�, v hodnocení výkonnosti fakult v rámci �VUT 
 se FSv umístila za FS a FEL, v rámci 
celorepublikového hodnocení se �VUT umístilo lépe 
než VUT Brno.    

                                                                     Informace na www.vyzkum.cz 
•••• Plán výsledk� VaV pro rok 2009 – katedry zpracují do tabulky výsledné bodové ohodnocení 

                                                                                     za rok 2008 a plán na rok 2009 s p�ehledem plánovaných 
                                                                                     bod� podle jednotlivých kategorií – musí být založeno 
                                                                                     na reálných cílech – T: do 31. 3. 2009. 

•••• Pr�b�h SDZ – termíny konání: letní /�erven/ 
                                                                               podzimní /listopad/ 
                                                                               zimní /únor/ 

             - upozornil na nová pravidla SDZ. 
       �     Kontrola záznam� ve VVVS – opravit údaje 

              �     Všechny projekty musí být p�ed podpisem pana d�kana odevzdány k formální kontrole na odd.  
                      VaV Ing. Hamarové. 
              �     Sumá� termín�: - tabulka s výsledným bodovým ohodnocením – do 31. 3. 2009  
                                               - p�íprava nových projekt� GA �R – sledovat termíny vyhlášení 
                                               - zapojení do projektu EU – 7.RP – pr�b�žn� 
                                          - dopl�ování publikací do databáze VVVS a dopl�ování databáze DNEP-pr�b�žn� 
              �      Návrh kandidát� do hodnotících komisí GA AV – T: do 12. 3. 2009  
 
 
4. Rozvoj 

Prod. Jettmar podal následující informace: 
                     �      FRVŠ 2008 – 11. 2. 2009 prob�hla oponentní �ízení 22 projekt� + 1 projektu R/�VUT, 
                                                    všechny projekty byly p�ijaty. Delegát MŠMT kladn� hodnotil p�ípravu ZO�  
                                                    ze strany �ešitel� i fakulty. 
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                     �     FRVŠ 2009 – z 59 podaných projekt� získalo financování 24 FSv /cca 12 mil. K�/, 
                                                   v TO A je financováno 6 projekt� z 8 možných. 
                                                   20. 3. 2009 od 10,00 hod. se uskute�ní v B 161 sch�zka s �ešiteli projekt�. 
                     �     FRVŠ 2010 – je vyhlášeno výb�rové �ízení pro projekty FRVŠ 2010, pro všechny zájemce 
                                                   o podání projekt� se uskute�ní sch�zka 20. 3. 2009 v 8,30 hod. v D1. 
                                                   Pro zájemce o podání projekt� typu A je vypsáno p�edkolo na 26. 3. 2009  
                                                   od 8,00 hod. v B 169. Uzáv�rka pro podání všech projekt� na fakult� je  
                                                   26. 4. 2009. 
                            Informace k vyhlášení V� FRVŠ jsou k dispozici na  http://www.frvs.cz/docf/Vyhl2010.pdf     
                    �     Rozvojové projekty MŠMT 2010 – je vyhlášeno výb�rové �ízení pro rozvojové projekty MŠMT 
                                                                                    2010 – informaci o vyhlášení rozvojových projekt� MŠMT  
                                                                                    na rok 2010 v�etn� pot�ebných formulá�� rozešle   
                                                                                    Doc. Jettmar na katedry. Bližší informace po porad� 
                                                                                    prod�kan� pro rozvoj po 18. 3. 2009. 
 
  5. Zahrani�ní styky 

     Prod. Pavelka podal následující informace: 
              �     Zahrani�ní odd. – v sou�asné dob� se p�ipravuje obsazení vedoucí funkce ZO z d�vodu odchodu 
                                                  pí Náprstkové k 28. 2. 2009  do d�chodu. 
              �     Nový elektronický systém ú�tování zahrani�ních cest /návrhový list v elektronické podob�/ -  
                                        v posledním týdnu b�ezna 2009 se budou konat školení v prostorách VIC �VUT  
                                        /Ing. Zácha/. 
                                        Do 12. 3. 2009 nutno nahlásit elektronicky Doc. Pavelkovi zástupce katedry, který 
                                        se bude moci školení zú�astnit a seznámit s novými instrukcemi pracovníky katedry. 
                                        Pro tento nový elektronický zp�sob je nutný p�ístup do VVVS. 
              �     Zajiš	ování stáží zahrani�ních student� ze zemí mimo EU na fakult� -  je nutná smlouva  
                                         o spolupráci s vysílající školou, v p�ípad� placené práce na projektu je nutné 
                                         pracovní vízum, které je n�kdy obtížn� dosažitelné. Katedry by m�ly proto 
                                         zvážit p�ínos t�chto zahrani�ních student� pro katedru.                                          
                                         Systém pro p�ijímání zahrani�ních student� ze zemí mimo EU bude ješt�  
                                         projednáván na úrovni �VUT. 
 
 
       6. Výstavba 

      Prod. Šenberger podal následující informace: 
                    �    Národní technická knihovna – p�ipravuje se st�hování fakultní knihovny do prostor NTK, jejíž 
                                                                           provoz by m�l být zahájen od 1. 9. 2009. Kontaktní osobou pro 
                                                                           organizaci st�hování knihoven �VUT je PhDr. Ramajzlová  
                                                                           z rektorátu. 
                    �    Výstavba nové budovy �VUT /budova FA/ - je p�ipravena k podpisu smlouva s dodavatelem, 
                                                                         p�edpoklad zahájení stavby je p�elom dubna/kv�tna 2009. 
                                                                         V souvislosti s výstavbou nové budovy bude zrušen poslední 
                                                                         parkovací prostor za budovou A – je p�ipraven projekt na  
                                                                         parkování v Kolejní ul. /p�ínos 50 parkovacích míst vyhrazených 
                                                                         pro FSv/. Zatím je ve stavu projednávání. 
                     �   Probíhající stavební akce: 
                                    
 Vým�na /rekonstrukce/ silnoproudých rozvod� /8 mil. K� z MŠMT/ - probíhá dle 
                                                                                 harmonogramu, p�edpoklad ukon�ení do konce b�ezna 2009. 
                                    
 Zast�ešení atria vedle kantýny – probíhá vlastní projekt zast�ešení atria, p�ipravuje se 
                                                                                             rekonstrukce kantýny a V� na nového provozovatele. 
                                                                                            Zahájení provozu zrekonstruovaného bufetu se  
                                                                                            p�edpokládá za�átkem ZS 2009/10. 
                      �   Investi�ní odd�lení – s ú�inností od 1. 1. 2009 je z�ízeno Investi�ní odd�lení na fakult�, jehož 
                                                             pracovníky jsou  Ing. M. Lambojová  a  J.  Khol. 
                      �   Ateliér D – byla zve�ejn�na informace pro studenty o možnostech užívání ateliéru, kontaktní  
                                              osobou pro zájemce o konání  konferencí a p�íp. výuky kateder v ateliéru je  
                                              Ing.  M. Chalupa z K129 – l. 5406. 
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                      �   Instalace 2 modrých nást�nek na sloupech obj. A a B p�ed atriem – slouží jako výv�sková 
                                                                     informa�ní místa pro studenty, snahou je zamezit dosavadnímu 
                                                                     zp�sobu  studentských výv�sek p�ed vrátnicí, ve výtazích apod.                                                   
                      �   Vým�na podlahových krytin v B -  p�edpoklad realizace ve dvou podlažích budovy B b�hem 
                                                                                    prázdnin. 
                       �   Rekonstrukce poslucháren C – celá akce se bude odvíjet od možnosti získání finan�ních 
                                                                              prost�edk�. 
 
 

       7. Hospoda�ení 
      Pan tajemník podal následující informaci: 
        �   Uzáv�rka hospoda�ení za rok 2008 – fakulta vykázala  2% nár�st výnos� oproti roku 2007 
                                                                         a zisk ve výši 1,141 mil. K�. 
              Pan tajemník požádal vedoucí kateder, aby v�novali v tomto roce více pozornosti 
              rovnom�rnému  zadávání náklad� ve FISu, aby se p�edešlo velkému množství p�eú�tování 
              koncem roku.  

•••• Nár�st po�tu nevyú�tovaných záloh – nutno p�edkládat v�as da�ový doklad 
•••• Aktuální informace z OPOFIN 2/2009 
•••• Uzáv�rka da�ových p�iznání fyzických osob – tajemník upozornil na povinnost zam�stnanc�  

zajistit u p�íjm� autorských honorá�� zdan�ní ve svém da�ovém p�iznání. 
•••• Nabídka R/�VUT na rezervaci parkovacích míst v suterénu NTK – plná cena �iní 24 tis. 

K�/rok v�.DPH, pro zam�stnance �VUT se po�ítá se slevou. 
•••• Úst�ední technická knihovna – rozpo�et pro rok 2009 – 26 mil. K�, p�ísp�vek FSv 6,3 mil. K� 
•••• Informace k návrhu  rozpo�tu �VUT pro rok 2009  
•••• Zahrani�ní platební styk – pan tajemník prov��í možnosti bankovních úspor na základ� 

                                                                       smlouvy  �VUT. 
 
 
8. R�zné 
8.1. Pan d�kan podal informaci k projektu „Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Kladno“. 
       Probíhají p�ípravné práce na projektu, který je zam��en p�edevším na nízkoenergetické stav�ní. 
 
8.2. Doc. Jettmar podal informaci o ocen�ní deseti nejúsp�šn�jších sportovc� �VUT panem rektorem, 
       p�i�emž 5 z nich jsou studenty naší fakulty. 
 
 
P�íští zasedání Grémia d�kana se bude konat  6. 4. 2009 od 14,00 hod. v zasedací 
místnosti B 169. 
 
 
 
 
         Prof. Ing. Zden�k Bittnar, DrSc. 
                                                                                                                                                  d�kan FSv 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 13. 3. 2009  
Zapsala: Z. Zatloukalová 
 
 

 



 
                 
                                                                            
 

                                                                                                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 


