
Z á p i s     č.   4 
ze zasedání Grémia děkanky, konaného 21. 10. 2013  

Přítomni: dle prezenční listiny 

V úvodu zasedání paní děkanka přivítala všechny přítomné v novém akad. roce 2013/14 a popřála všem hodně 
úspěchů jak v pedagogické, tak ve vědeckovýzkumné činnosti. 

1. Kontrola zápisu č. 3/2013 – bez připomínek 

2. Informace paní děkanky 
 Příprava rekonstrukce budovy B 

 Poděkování týmu studentů ČVUT, kteří se zúčastnili prestižní mezinárodní soutěže 
Solar Decathlon 2013 v Kalifornii a umístili se na 3. místě – po navrácení do ČR bude 
energeticky soběstačný dům AIR House dočasně umístěn mezi budovou FA a FSv. 
Po dokončení stavby v Buštěhradě se plánuje umístění poblíž stavby. 

 Den otevřených dveří na fakultě – 23. 10. 2013  

Informace z Kolegia rektora ze 14. 10. 2013
 Návrh Kariérního řádu – byl dán děkanům k připomínkám
 Jednání ČVUT s Občanským sdružením pro Hanspaulku a MHMP
 Vývoj projektu Dejvice Center /pozemky VŠCHT/ - KR doporučuje

                                                                                    pokračovat v jednání s MŠMT o koupi 
                                                                                    pozemků pro ČVUT 

 Principy dohody mezi VŠ ústavem a fakultou na ČVUT /dělení RIV 
bodů /– bylo předloženo děkanům k připomínkám 

 OP VaVpI pro pražské VŠ – výzva byla vyhlášena, poslední den pro
podání přihlášek je 8. ledna 2014. Byly podrobně předvedeny 3 
projekty CIIRK, ÚTEF a FEL.

3. Pedagogické záležitosti
Prod. Máca podal následující informace:

 Absolventi mgr. a bc studijních programů v ak. roce 2012/13  
 Přijímací řízení pro ak. r. 2013/14 – na bc. studium: 1220 zapsaných studentů 

                                   Na programy AS a SI není důvod snižovat nároky na studium. 
- na mgr. studium: 679 zapsaných studentů 

                                               Ze 669 absolventů bc studia 2012/13na FSv se zapsalo po přijímacím řízení  
                                               571 studentů na mgr. studium 2013/14. 

 Na stud. programu AS dojde od ZS 2013/14 k oddělení odborných zkoušek předmětů u SZZ 
a obhajob bakalářských prací. Od LS 2013/14 bude totéž zavedeno i na ostatních studijních 
programech.

 Den otevřených dveří na fakultě – 23. 10. 2013 a 24. 1. 2014 
 Přesuny výuky – 4. 11. 2013 výuka jako pondělí sudého týdne /náhrada za 28. 10. 2013/ 
 Prof. Máca upozornil na případy, kdy vyučující po zkouškovém období nabídli studentovi 

možnost dalšího vyzkoušení a nenahlásili tuto skutečnost na studijní odd. Studentovi tak byl 
zaslán dopis o ukončení studia z důvodu nesplnění studijních povinností /v případě, že se 
jednalo o druhý zápis předmětu/. Vyučující má upozornit studenta na nutnost požádat o 
možnost ukončení předmětu po skončení zkouškového období na studijním oddělení /na 
žádost uvede vyučující své stanovisko/.                                                                                                                                                                          
► Podrobné statistiky viz http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/prodekan/gd211013.pdf

http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/prodekan/gd211013.pdf
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4. Věda a výzkum 
Z důvodu nepřítomnosti Prof. Hájka /služebně v zahraničí/ a z jeho pověření podal Prof. Máca 
následující informace:

 Rozdělování finančních prostředků na VaV –  stále více bude kladen nárok na kvalitu výstupů, 
                                                                                                       zejména se jedná o články v časopisech s IF a  

mez. patenty.
 Projekty GAČR - nutno věnovat maximální pozornost kvalitě výstupních výsledků a  

                                                         průběžných nebo závěrečných zpráv projektů GAČR. Často je zpracováno 
                                                         ledabyle a nedostatečně /bez požadovaných příloh/. Je možnost požádat 
                                                         o odklad závěrečných zpráv – max. o 2 roky – v tomto případě není možné 

požádat o nový projekt.

5. Rozvoj fakulty
Prod. Čiháková podala následující informace: 

 FRVŠ 2013 – projekty končící v prosinci 2013 budou obhajovány v únoru 2014 
/A – 1, B1 – 6, G – 5/

 IRP – pro FSv je alokace 13,391 mil. Kč, je připravována Metodika pro IRP /změna názvu 
na IP – Institucionální projekt/.

                      ●    CRP – Centralizované rozvojové projekty – z FSv byly přihlášeny 3 rozvojové projekty,  
                                                                                                    z nichž postoupil 1 - koordinátorem je ČVUT, 
                                             hlavním řešitelem Prof. Pacovský. 

 Aktualizace Dlouhodobého záměru na r. 2014  
 Příprava Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání /VVV/ na roky 2014-2020 – 

- koordinátorem je MŠMT.
 Vyhlašování nových projektů – informace od Mgr. Sedláčkové z R/ČVUT a Ing. Hamarové 

6. Výstavba
Prod. Šenberger podal následující informace:

 Budova A – rekonstrukce byla dokončena a zkolaudována, do konce tohoto týdne budou 
                                                  vyhodnoceny všechny opravené nedodělky. 
                                                  Nové výtahy v budově A budou montovány ve dvou etapách: 

                                                    → 20. 12. 2013 – 15. února 2014 
                                                    → v období březen - duben 

 Budova C – dnes bude předáno staveniště na výměnu severní fasády na budově C a část. B. 
                                                 Zahájení stavby 25. 10. 2013, příp. 29. 10. 2013. 
                                                 Harmonogram stavby – uzavření obou můstků  

levý z B do D – 28. 10. – 25. 11. 2013
pravý z A do D - 26. 11. 2013 – 6. 1. 2014

                                                                                     - ulice Kolejní bude z důvodu stavby v části mezi oběma  
                                                                                       můstky uzavřena do 31.1.2014 
                                                                                      - uzavření studovny – od 28. 10. 2013  
                                                                                      - uzavření DEZETY – 28. 10. – 22. 11. 2013  
                                                                                      - uzavření posl. C 201 a 202 /výměna fasády/ a následně 

C 203 a 204 – do 12. 1. 2014, C 205 v 2. pol. ledna 2014
                                                                                      - výměna oken v  C  
                                                                                      - ukončení rekonstrukce do konce ledna 2014 
                                                                Harmonogram je vyvěšen na informační tabuli v atriu budovy C. 

 Příprava projektu na interiéry poslucháren C-sever – je připraven rozpočet, po schválení  
                                                                                                   MŠMT bude možné na jaře 2014 vypsat  
                                                                                                   VŘ na dodavatele, zahájení stavebních  

prací po zkouškovém období LS 2013/14,
                                                                                                                  ukončení k začátku ZS 2014/15. 

 Rekonstrukce budovy B – připravuje se projekt. Prof. Šenberger rozešle na katedry výzvu 
                                                                        k předložení návrhů stavebních úprav. 
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7. Hospodaření FSv 
Pan tajemník podal následující informace:

 Čerpání zdrojů TA 101 a TA 122 – rozpis k 31. 8. 2013 –  v případě nejasností je možné 
                                                                                                             čerpání na konkrétních katedrách 

projednat s p. tajemníkem.
 Přeúčtování zdrojů TA 122 /VaV/ a TA930 /FÚUP/ ve prospěch zdrojů TA 101 v r. 2013       
 Inventarizace – vedením byl schválen Příkaz děkanky č. 1/2013 k zajištění inventarizace 

na FSv. Pan tajemník informoval o provedení fyzické inventarizace,
                                                       přečíslování veškerého majetku a nalepení štítků a o přípravě podmínek 
                                                       pro provádění inventarizací majetku na FSv pomocí elektronických čtecích 
                                                      zařízení od r. 2014 – předpokládá se jmenování 2 stálých členů katedrových  

DIK.
                                                      Na poradě KD bylo schváleno s účinností od 1. 7. 2013 navýšení limitu  
                                                      pořizovací ceny drobného majetku do výše 1.500,- Kč včetně  DPH. 
                                                      Od 1. 10. 2013 převzal agendu správce majetku po Ing. Šedivém p. Mgr. 

Josef Šteffel.
                       ●    VŘ na dodávky výpočetní a audiovizuální techniky – VŘ bylo ukončeno, byla podepsána 

rámcová smlouva, další realizace nákupu
v rámci minitendru.

                                                Bližší informace a pokyny jsou zveřejněny na fakultním intranetu na adrese  
http://www.fsv.cvut.cz/it13/info.php.

                                       Pro kontrolu a v případě nejasností se lze obracet na Mgr. Cizvišovou a RNDr. Horu. 

                              Na poradě KD byl schválen limit pro pořizování majetku specifikovaného v rámci  
                              nadlimitního VŘ ve výši 1.000,- Kč + DPH. Do výše tohoto limitu lze s platností od 9. 10. 
                              2013 pořizovat majetek bez nutnosti vypisovat minitendry v rámci VŘ na dodávky IT 

a audiovizuální techniky..

8. Různé  
8.1. RNDr. Šibrava podal informaci k volbě rektora, děkana a k volbě do AS FSv. 
8.2. Paní děkanka informovala o vytvoření nové katedry Geomatiky /K155/, jejímž vedoucím byl na základě 

              VŘ jmenován s účinností od 1. 10. 2013 p. Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc. Katedra vznikla  
              sloučením geodetických  kateder K152 a K153.   

V závěru zasedání GD vystoupil Ing. Vychodil z fy NOVASOFT s prezentací o možnostech zapojení  SW 
NovaVoice pro fakultu. Tento program je schopen převést mluvenou řeč do textu v počítači a nahrazuje psaní na 
klávesnici počítače anebo diktování do diktafonu a manuálního přepisu diktátu. Ve spolupráci s dalšími 
informačními technologiemi přináší snížení administrativní pracnosti a urychlení práce. Bližší informace na: 

www.ccnovasoft.cz.

Termín příštího zasedání GD bude sdělen dodatečně. 

Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
                                                                                                                                                 děkanka 

V Praze dne 22. 10. 2013
Zapsala: Z. Zatloukalová

http://www.fsv.cvut.cz/it13/info.php
http://www.ccnovasoft.cz/
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