
Z á p i s    �.  2 
ze zasedání Grémia d�kana ze dne 7. 4. 2009  

P�ítomni: dle prezen�ní listiny 
 
V úvodu Doc. Jettmar omluvil pana d�kana Bittnara z neú�asti na zasedání z d�vodu zahrani�ní služební cesty a 
zárove� s omluvou zd�vodnil posun termínu konání GD ze 6. 4. na 7. 4. 2009, které bylo zap�í�in�no ú�astí 
v�tšiny �len� vedení jako zástupc� d�kana na mimo�ádných akcích �VUT v p�vodn� plánovaném termínu. 
 

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

2. Informace Prof. Máci ze zasedání Grémia rektora, které se konalo 6. 4. 2009  
• Výro�ní zpráva �VUT za rok 2008 a Zpráva o hospoda�ení �VUT za r. 2008 – ob� schválené 

                                                                                                                 zprávy jsou zve�ejn�ny na webu �VUT. 
• Nová tarifní tabulka – prob�hla diskuse k p�edloženým návrh�m, zda pr�m�rné ro�ní mzdy  

                                                  jednotlivých kategorií pracovník� zvýšit o 1-3% nebo ponechat na stejné 
                                                  úrovni jako dosud. O návrzích bude ješt� jednáno s odbory. 

• Výstavba nové budovy �VUT  
• Úst�ední knihovna �VUT – prob�hlo V� na vedoucí funkci, do které byla jmenována 

                                                                          dosavadní vedoucí knihovny FEL PhDr. Machytková. 
                                                                          Smlouva mezi �VUT a NTK bude uzav�ena v nejbližší dob�. 
 
 

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

•••• P�ihlášky na studijní obory bc. programu SI – celkem 545 zájemc�: 
                                                                                                       C  196 

    K    87 
           E    76 
           L    87 
           V    38 
           Z    50 
           M    10 + 6 /6 student� neuvedlo 
                                                                                                                                             sv�j studijní obor, 
                                                                                                                                             byli za�azeni do M/ 
                            Pro ak. rok 2009/10 nebyly pro malý zájem otev�eny 3. ro�níky následujících  bc. obor�:  
                                                               program SI - Informa�ní systémy ve stavebnictví 
                                                               program Bezpe�nostní a rizikové inženýrství – Rizika ve výstavb� 
                                                                                                                                        - Požární bezpe�nost staveb 

•••• P�ihlášky ke studiu na fakultu pro ak. rok 2009/2010 – celkový po�et p�ihlášek 2 289: 
          SI  1 390 

                                    A     691 
          + 31 Hradec Králové 
                   G     131 
         GInf       26 
         CE         5 
         Baris       46 
                                Srovnání s ak. rokem 2008/09: SI  1 496 
          A     531 
          G     162 
          GIng       27 
          CE       15     
          Baris       39  

                                                                         Celkem 2 270  
 
 

Prod. Jettmar upozornil na dodržování za�átku první vyu�ovací hodiny, který byl od letošního 
akademického roku stanoven na 8,00 hod. 
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4. V�da a výzkum 

Prod. Hájek podal následující informace: 
•••• Výsledky VaV v roce 2008  a plán pro rok 2009  

� Zpracování výsledného bodového ohodnocení za rok 2008 – plán na rok 2009 
                             s p�ehledem plánovaných bod� zatím neodevzdaly všechny katedry. 
                             P�vodn� stanovený termín 31. 3. 2009 se prodlužuje na 15. 4. 2009. 
      N�které katedry odevzdaly pouze �ísla bez podrobné specifikace nebo pouze 
      p�ehled výstup� bez bodového ohodnocení. 
      Zapo�itatelné body za rok 2008 budou ohodnoceny až po p�eklopení do RIV. 

•••• Plánování investic v grantových projektech 
                                           � FRIM je v podstat� vy�erpán s ohledem na jiné nutné výdaje �VUT a fakulty 
    � Dofinancování investic v grantech je možné pouze v p�ípad�, pokud byla  
                                                spoluú�ast p�edem schválena vedením fakulty. 
    � Investice se doporu�uje plánovat v rámci projekt� FRVŠ a RP. 

•••• GA �R – vyhlášena sout�ž na podporu standardních, postdoktorských a bilaterálních  
                       projekt� – T: 4. 5. 2009. 
                       Bližší informace na: www.fsv.cvut.cz/vvc/pravidla.php 
•••• Doktorské studium – byla provedena kontrola po�tu doktorand� v rámci fakulty: 

                                                              � existují školitelé, kte�í p�esahují max. možný po�et doktorand� 
         � existuje �ada asistent�, kte�í školí v�tší po�et doktorand�. 
                                              P�edsedové OR dodají vyjád�ení a návrh  opat�ení spole�n� se jmenovitým 
                                              seznamem školitel� do 30. 4. 2009 na odd. VaV. 

 
 

5. Rozvoj 
Prod. Jettmar podal následující informace: 

•••• FRVŠ 2009 – ve fakultním p�edkole TO A bylo vybráno 8 projekt� z 13  
•••• FRVŠ 2010 – prob�hla sch�zka se zájemci o podání projekt�, uzáv�rka pro podání fakultních 

                                                   projekt� je 26. 4. 2009, 2 dny p�edem je možné p�edložit Doc. Jettmarovi 
                                                   návrh projektu ke kontrole. 

• Rozvojové projekty 2010 – na R/�VUT bylo p�edáno 15 nám�t�, koncem dubna bude 
                                                                         na porad� prod�kan� rozhodnuto o dalším postupu. 
                                         Je možné požádat o p�ísp�vek ve výši 100 tis. K� na habilita�ní nebo jmenovací 
                                         �ízení /použití na studijní volno, na pom�cky, na úhradu cestovného a pobyty 
                                         v rámci dokon�ení práce na projektu/. Vzhledem k celkovému v�kovému pr�m�ru 
                                         docent� a profesor� je p�ísp�vek ur�en pro žadatele, kte�í v roce 2010 nep�ekro�í 
                                         50 let v�ku. Termín pro podání žádosti je prodloužen do 15. 4. 2009. 
 

6. Zahrani�ní styky 
Prod. Pavelka podal následující informace: 

• Jazykový kurz v Sheffieldu – termín konání od 20. 7. – 5. 8. 2009, celkové náklady na 
                                                             pobyt 40 – 45 tis. K�, p�ísp�vek fakulty 30%, fin. spoluú�ast 
                                                             katedry cca 25 tis. K�. Zatím se p�ihlásilo 5 zájemc�, do konce 
                                                             týdne je možné ješt� podat p�ihlášky Doc. Pavelkovi.  
                                                             Pobyt lze absolvovat jako služební cestu. 

• P�ijetí student� ze zahrani�í – informace o možném p�ijetí student� ze zemí EU i mimo EU, 
                                                              kde je p�ijetí vázáno na pracovní vízum. Na pobyty student� je  
                                                             možné žádat o stipendijní p�ísp�vek rektorát �VUT. Studenta je 
                                                             nutno zapsat /jako stáž/. 

• Pobyt hostujících pedagog� – upozornil na možnost využití 50% p�ísp�vku od rektorátu  
                                                �VUT, více informací na webu �VUT. 

• Elektronický systém ú�tování zahrani�ních cest – podal bližší informace k používání tohoto 
                                                               systému. Z každé katedry je vyškolen 1 pracovník, kterému 
                                                              je nutno z�ídit p�ístup pro tento systém  /nutná instalace JAVA, 
                                                              pomoc p�i instalaci je možná u Mgr. Ková�ové/. 
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                                                              Systém bude možno využívat od 1. 5. 2009 /doporu�uje se  
                                                              využívat prozatím pro jednodušší akce/, závazn� se p�ejde na 
                                                              nový systém od 1. 1. 2010. Zatím lze využívat i klasické 
                                                              formulá�e. P�ístup i pravomoci v systému si m�že z�ídit každý, 
                                                              katedrový referent je zejména myšlen pro za�átek jako pomoc 
                                                             na kated�e a jako kontaktní osoba. 

• Nástup nové pracovnice do vedoucí funkce zahrani�ního odd. – od 14. 4. 2009 nastupuje 
                                                                                                                     místo p. Náprstkové p. V�ra  
                                                                                                                     Klátová 

• Zm�na zákona o náhradách cestovného na zahrani�ní cesty – denní diety: povinný 25% 
                                                                                     p�ísp�vek na ob�erstvení /dále 25% snídan�, 25% ob�d 
                                                                                     a 25% ve�e�e/. 
 

 
7. Výstavba 

Prod. Šenberger podal následující informace o stavebních akcích roku 2009: 
• Nová budova �VUT – p�edpoklad ukon�ení stavby konec roku 2010, v souvislosti se z�ízením 

                                                                 staveništ� se �eší spole�n� s ÚVI� rektorátu problém parkování –  
                             - schválen projekt na parkování v Kolejní ul. 

                                                                 Pan tajemník upozornil na možnost objednání parkovacích míst 
                                                                 v podzemí nové NTK. Pro FSv je vyhrazeno 20 parkovacích míst 
                                                                 /nonstop na kartu/. Do 15. 4. 2009 je možné panu tajemníkovi zaslat 
                                                                 žádosti o zajišt�ní rezervace t�chto parkovacích míst. 

• Vým�na /rekonstrukce/ silnoproudých rozvod� – ukon�eno v plánovaném termínu 
• Rekonstrukce bufetu – bude provedena v prázdninovém období tak, aby provoz byl zahájen 

                                                   za�átkem zimního semestru. Vzhledem ke snížení rozpo�tu na  
                                                   rekonstrukci z d�vodu výstavby nové budovy �VUT byla stanovena 
                                                   úsporn�jší varianta rekonstrukce. V sou�asné dob� probíhají práce 
                                                   na zast�ešení p�ilehlého dvorku, který bude sou�ástí bufetu. 

• Rekonstrukce prostor� po knihovn� FSv – termín zahájení rekonstrukce závisí na termínu 
                                                                 p�est�hování fakultní knihovny do nových prostor NTK. 
                                                                 Jednalo by se p�edevším o rekonstrukci prostoru za zasedací 
                                                                 místností B 169 /archiv knihovny/, kam by se p�est�hovalo hospodá�ské  
                                                                 odd. fakulty. 
                                                                 Horní podlaží knihovny z�stane stejné a bude využíváno jako voln� 
                                                                 p�ístupná studovna. 
                                                                 Akce je projek�n� p�ipravena, p�edpokládaný termín ukon�ení 
                                                                 rekonstrukce je p�ed zahájením zimního semestru. 

• P�íprava rekonstrukce poslucháren C – prozatím nejsou z d�vodu výstavby nové budovy  
                                                                             �VUT prost�edky na tuto rekonstrukci. 

• Vým�na podlahové krytiny v budov� B – stejný problém s financováním jako u rekonstrukce 
                                                                                 poslucháren C. 
 
 

8. Hospoda�ení 
Pan tajemník podal následující informace: 

• Rozpis p�ísp�vk� na vzd�lávací �innost pro rok 2009 – schváleno AS �VUT, pro FSv žádná 
                                                                                                       velká zm�na 

• FRIM – 7. 4. od 11,00 hod. sch�zka s tajemníky fakult na rektorát� – podání návrhu rektorovi 
                            na možnost použití prost�edk� z fond� �VUT na výstavbu nové budovy �VUT. 
                            Z FRIMu budou akceptovány nákupy katedrových investic pouze v omezeném 
                            množství. 

• Knihovna FSv a FA – provoz bude ukon�en k 31. 5. 2009, od 1. 6. 09 knihovna uzav�ena 
                                                                 v souvislosti s p�ípravou na st�hování do nových prostor NTK. 
                                                                 Vyp�j�ené knihovní jednotky možno vrátit po p�est�hování 
                                                                 v zá�í 2009. Podrobn�jší harmonogram provozu knihovny je uveden 
                                                                 na fakultním webu. 
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• Vyú�tování cesty zahrani�nímu ú�astníkovi, konané za ú�elem ú�asti v komisi pro SZZ, pop�. 

jiných komisí – náklady na zahrani�ní cestu budou hrazeny p�ijímající organizací. 
• Zastupování vedoucího katedry – vedoucí katedry je povinen ur�it rozsah zastupování. 

                                                                    P�íslušný formulá� bude p�ílohou p�íštího OPOFINu. 
• Rozpo�et katedry – rozpo�ty kateder budou po schválení AS FSv 22. 4. 2009 rozeslány 

                                                             na  katedry. 
• OPOFIN 3/2009 –  v p�íštím týdnu bude vydán OPOFIN 3/2009 s aktuálními informacemi. 

 
 
 

9. R�zné 
9.1. Doc. Jettmar informoval o podání inzerátu na V� pro akad. pracovníky, který vyjde v tisku 14. 4.  
       2009. Termín zasedání výb�rové komise je 25. 5. 2009. 
 
9.2. K dispozici jsou zaktualizované Brožury o FSv v �J a AJ. Požadovaný po�et kus� si zájemci 
       mohou vyzvednout u Ing. Gallové nebo Z. Zatloukalové. Brožura je také k dispozici v elektronické 
       podob� na http://www.fsv.cvut.cz/zajemce/infomat/infomat.php. 
 
 
 
        

Termín p�íštího zasedání GD bude sd�len dodate�n�, až bude znám termín konání 
Grémia rektora �VUT. 
  
 
        Doc. Ing. Josef Jetttmar, CSc., v.r. 
                                                                                                                                zástupce d�kana 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 14. 4. 2009  
Zapsala: Z. Zatloukalová 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                          
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


