
Z á p i s    č.    2 
ze zasedání Grémia děkanky, konaného 19. 5. 2014  

Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Kontrola zápisu č. 1/2014 – bez připomínek 

2. Informace paní děkanky ze zasedání KR ze dne 12. 5. 2014  
 Metodika rozpisu financování a rozpočet ČVUT /financování studentů dle podmínek MŠMT, 

                                                                   od akad. roku 2015-16 jiný postup, přijímací zkoušky na ČVUT 
                                                                   budou pro všechny stud. programy povinné/, bude předmětem 
                                                                   dalších diskusí na úrovni ČVUT. 

                                                     O počtu studentů k přijetí do bc. a mgr. studia na jednotlivých 
fakultách bude rozhodovat rektor po projednání s pror. Jettmarem.

 Nový harmonogram akad. roku 2015-16 – návrhy na změny -  zahájení semestru od 
1.10., 14týdenní výuka a 5týdenní
zkouškové období - budou dále předmětem 

                                                                                                   jednání na úrovni ČVUT, vedoucí kateder mohou 
                                                                                                   předložit paní děkance své příp. další náměty. 

 Stipendijní řád - změny ve zdrojích 
                                                        - formální změny – slovo Granty doplnit slovem Projekty 

 Žádost o předání podkladů pro prezentaci fakulty na mezinárodním fóru konaném v USA, 
Ing. Kokešové  (nejlepší výsledky kateder  z oblasti výzkumu a vývoje/ - účast a prezentace 
pror. Vlčka.  

 Změny v  Kolektivní smlouvě  -  hodnota stravenky bude zvýšena od 1.7. 2014 ze 60,- na 70,- 
Kč /sociální fond 18,- Kč, státní rozpočet 36,-, zaměstnanec 16,- Kč/. Nebyla prosazena 
změna  tarifní tabulky, diskuse s odbory týkající se sumy odměn na pracovištích. Paní 
děkanka požádala vedoucí kateder, aby požadované údaje byly odborům poskytnuty. 

 Slavnostní otevření UCEEB v Buštěhradě  za přítomnosti ministra školství  
 Změna hesel do informačního systému 
 Setkání českých a slovenských stavebních fakult v Kočovcích 

- diskutována otázka akreditací a společného postupu v mezinárodních projektech 

                   Paní děkanka poděkovala Ing. Iloně Koubkové za její mimořádnou činnost při organizaci studentské 
                   vědecké soutěže SVOČ, která se v letošním roce konala v Ostravě. 

                   Paní děkanka dále přivítala s účinností od 1. 6. 2014 nástupkyni za paní Zatloukalovou paní Martinu  
                   Vavřinovou a  poděkovala paní Zatloukalové za dlouholetou práci na fakultě. 

3. Zahraniční styky 
Prod. Pavelka podal následující informace:

                       ●  Nová koncepce internacionalizace – informace z rektorátu je přílohou tohoto zápisu 
                       ●  Norské fondy – podepisuje pan rektor, termíny nové výzvy v polovině června 2014 /informace 
                                                     je přílohou tohoto zápisu/ 
                       ●  Nové kolo univerzitního rankingu – příprava materiálů 
                       ●  Iránští studenti – řeší se na rektorátní úrovni, pan rektor předloží své stanovisko 
                       ●  Možnosti zahraničních plateb přes PayPal – budou řešeny s panem tajemníkem nebo na úrovni  

rektorátu.
               ČVUT má smlouvu s 89 univerzitami, které se v předešlém hodnocení umístily na prvních 500 místech, 
               smlouvy o spolupráci ve vědě a výzkumu s 34 univerzitami z první pětistovky. K 1.1.2014 bylo na  
               ČVUT registrováno 2966 zahraničních studentů ze 116 zemí /z toho 980 slovenských studentů/, kteří  
               tvoří přes 13% studentů ČVUT. Započítáni jsou všichni cizinci, vyskytující se na ČVUT. 

4. Pedagogická činnost 
Prod. Máca podal následující informace:

                ●  Přijímací řízení do bc studia – nevýrazný pokles přihlášek na FSv oproti jiným fakultám, 
                                                                      poděkoval pedagogům, kteří prováděli nábor studentů ze SŠ. 
                ●  Přijímací řízení do mgr. studia – fakulta je limitována počtem studentů 
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 Udělení dvou nových akreditací  bc. stud. programů pro oblast geodézie – stud. program  
Metrologie se stud. oborem Metrologie v geodézii a strojírenství

                                               - rozšíření akreditace stud. programu Geodézie a kartografie  
                                                  o studijní obor Územní informační systémy pro veřejnou  

správu /do 31. 5. 2020/

Pro nový stud. obor Metrologie v geodézii a strojírenství byl prodloužen termín pro
                          podávání přihlášek k přijímacímu řízení do konce dubna. 

 Reakreditace stud. programu A+S – připravuje Doc. Pešková, Prof. Máca požádal o spolupráci 
a pomoc ostatní pracovníky.

 Reakreditace mgr. studijních oborů v oblasti Stavebního inženýrství – je ve fázi přípravy 

5. Věda a výzkum 
Prof. Hájek podal následující informace:

 Podávání projektů Horizont 2020, NF a dalších – sledovat jednotlivé výzvy – 3 priority a NF, 
                                                                               v případě záměru ihned podat projekt – nahlásit na R/ČVUT – 

- do EZOPu
 TAČR 

                                        → BETA – program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a  
                                                           inovacích pro potřeby státní správy /MPO, MD, MŽP, MMR apod./. 
                                       →  DELTA – hlavní uchazeč podnik – alespoň jeden z ČR + jeden ze zahraničí 
                                                              /Čína, Japonsko, USA, Taiwan, Vietnam, Korea aj./. 
                                                              První veřejná soutěž bude vyhlášena 9. 6. 2014. 
                                       →  EPSILON  /2015-25/ - zlepšení pozice českého i evropského průmyslu pomocí 
                                                              podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. 

 Hodnocení vědeckovýzkumné činnosti – na stránkách VVVS je uveden přehled jednotlivých 
kateder.

                                                                                               Připravují se úpravy kritérií pro habilitační a  
                                                                                               jmenovací řízení. 

 Oborové rady oborů doktorského studia – nové návrhy členů ORO budou předloženy VR  
22.5.2014 ke schválení. Po schválení a jmenování

                                                                                  se sejdou ORO a zvolí si předsedu. 
 Hodnocení doktorského studia – termín pro předložení  na odd. VaV pí Kabilkové do poloviny 

                                                                                 října t. r. 
 Různé: → Oficiální otevření UCEEB v Buštěhradě 15. 5. 2014  

                                        → Fond ČVUT – podpora na projekty proof of concept 
                                        → průběžně doplňovat výsledky do VVVS 
                                        → exspirace hesel ČVUT – informovat pracovníky na katedrách 

6. Rozvoj
Prod. Čiháková poděkovala za zaslané podklady do výroční zprávy a podala následující informace: 

 4 kategorie projektů: → Fond celoškolských aktivit /FCA/ - 1 projekt fakulty 
                                                               → CRP – 1 projekt fakulty 
                                                               → RPMT – jedná se o rozvojové projekty mladých týmů, je financováno 
                                                                                   11 projektů, o případné změny je třeba požádat v předstihu. 
                                                               → IP – bylo dokončeno přidělení akcí v iFISu jednotlivým projektům, 
                                                                            odd. VaV rozeslalo informaci příslušným řešitelům. 

7. Výstavba
Prod. Šenberger podal následující informace:

 Výtahy v budově A – kolaudace 29. 5. 2014  
 Rekonstrukce poslucháren C – VŘ vyhrála fa RIDERA stavební, do konce května se  

                                                                 předpokládá podpis smlouvy na MŠMT, rekonstrukce 
bude zahájena o prázdninách, v rámci rekonstrukce se

                                                                 počítá s opravou střechy a světlíku. 
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 Rekonstrukce budovy B – studie je zpracována a připravena k projednání, vedoucí kateder 
stanoví jednoho kompetentního zástupce pro jednání s Prof.
Šenbergrem a projektanty, další postup projednávání bude
dohodnut na prezentaci návrhu, termín prezentace byl stanoven

                                                                        vedením na středu 28. 5. 2014 v 11,00 hod. v zasedací místnosti 
B 169.

8. Hospodaření  
Tajemník podal následující informace:

 Návrh rozpisu prostředků NIV na rok 2014 – je připraven k projednání v EK AS a bude 
                                                                                                      předložen ke schválení AS FSv 28. 5. 2014. 

 Rozpočet FSv – návrh je připraven ke schválení AS FSv 
 Stravenky – s účinností od 1. 7. 2014 budou platit 70,- Kč stravenky /jejich hodnota navýšena 

                                                 o 10,- Kč – sociální fond 18,-, st. rozpočet 36,-, zaměstnanec 16,-/. Sekretářky 
                                                 kateder byly s touto změnou seznámeni na jednání dne 15. 5. t.r. 

 Podpis dohody stavebních fakult ČR a SR ohledně úhrad cestovních nákladů  – bude se týkat 
                         pracovníků, kteří se zúčastní VR, obhajob, SZZ bc. a mgr. studia,  

                                              doktorského studia, habilitačních a jmenovacích řízení a inaugurací. 
Náklady na cestovní úhrady bez možnosti refundace budou hrazeny vysílající

                                              fakultou. Na poradě KD bude rozhodnuto, zda se bude katedra podílet na úhradách 
                                              cestovních nákladů. Informace bude zveřejněna na fakultním webu. 

9. Různé 
9.1. Paní děkanka podala informaci o přípravě expozice v NTM v Plasech s možností zapůjčení modelů  

z FSv. Více informací podá Doc. Liška.

9.2. Stavební obzor – nepřináší pro fakultu žádné finanční výhody, o jeho vydávání bude dále jednáno 
se spolufinancujícími fakultami.

9.3. Paní děkanka informovala, že návrhy na habilitační a jmenovací řízení budou nově projednávány 
nejprve na zasedáních Kolegia rektora. Oddělení VaV připraví pro paní děkanku podklady. 

9.4. Paní děkanka požádala vedoucí kateder o předložení seznamu e-learningových kurzů,  
                      uskutečněných na jednotlivých katedrách v minulých letech. 

Termín příštího zasedání GD bude sdělen dodatečně. 

Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., v.r.
                                                                                                                      děkanka 

Zapsala: Z. Zatloukalová
V Praze dne 20. 5. 2014




