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Z á p i s    č.    3 
ze zasedání Grémia děkanky, konaného 20. 10. 2014  

Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Kontrola zápisu č. 2/2014 – bez připomínek 

Paní děkanka poděkovala prof. Ing. Jiřímu Studničkovi, DrSc. za jeho přínos pro časopis Stavební 
obzor a současně informovala Grémium o nové podobě časopisu, kterou připravuje  
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka.

2. Informace paní děkanky z jednání Kolegia rektora  
• Harmonogram akad. roku 2015/2016 – nebyl ještě schválen Akademickým senátem 
• Podepsání smlouvy s firmou Hochtief o výstavbě  budovy  CIIRKu  

- výstavba bude financována z rozpočtu ČVUT 
- do této budovy by se měl později přestěhovat Rektorát ČVUT 

• Revitalizace halových laboratoří 
- plánování financí na přizpůsobení těžkých laboratoří novým trendům 
- Fakulta architektury vypracuje pilotní projekty nových laboratoří 

• Nová metodika rozdělování finančních prostředků 
- vytvoření pracovní skupiny pro novou metodiku 

Paní děkanka upozornila na konání Dne otevřených dveří FSv  (22.10. 2014) a požádala o spolupráci při 
organizování této akce.

Paní děkanka informovala Grémium o otevření nového Fitcentra v budově B. 

Paní děkanka dále informovala o vernisáži výstavy „Studenti programu Architektury a stavitelství 
fakulty stavební ČVUT a jejich hosté“ konané dne 20.10. 2014. 

3. Pedagogická činnost 
Prod. Máca podal následující informace:

• přehled absolventů bakalářského a magisterského  programu dle oborů 
• přijímací řízení  

- do bakalářských studijních programů je zapsáno 1.029 studentů, do magisterských 
studijních programů je zapsáno 651 studentů 

- z loňských 672 absolventů bc. studia se přihlásilo do mgr. studia 656 studentů,  z nichž 
628 bylo přijato 

• Děkanský den 22.10. 2014 
• Děkanské volno 27.10. 2014 
• Přesuny výuky 

- 21.10. 2014 – výuka jako sudé úterý (náhrada za 28.10. 2014)
- 23.10. 2014- výuka jako pondělí sudého týdne (náhrada za 27.10) 

• Den otevřených dveří 22.10. 2014 a 23.1. 2015 
Podrobnosti: http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/prodekan/prodekan.php

Prod. Máca upozornil na nutnost řešit s vedoucím katedry případy, kdy z důvodu nedocházky studentů 
cvičení neprobíhají řádným způsobem..

Dále také pan prod. Máca upozornil na to, že za výuku vedenou doktorandy zodpovídá přednášející 
(garant).
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4. Věda a výzkum 
Prod. Hájek podal následující informace:

• změna výše doktorských stipendií (1.r. 5500,- Kč, 2.r. 6000,- Kč, 3.r. 6700,- Kč,  
4.r. 7300,- Kč). Studentům v prezenční formě studia, kteří úspěšně vykonají státní doktorskou 
zkoušku, se toto stipendium po zbytek studia v prezenční formě zvyšuje o částku 3000,- Kč. 

• Hodnocení doktorského studia
- celkem 485 doktorandů (ke dni 14.10. 2014), z toho 240 v prezenční formě  

• akreditace habilitačních a jmenovacích řízení 
- pověření předsedové oborových rad oborů 
- nutná spolupráce všech školitelů a přednášejících v doktorských programech 
- včasné dodání všech materiálů 
- průběžné doplňování výsledků do VVVS 

5. Rozvoj
Prod. Čiháková podala následující informace: 

• projekty IP (IRP) 2014 – požadavek na profinancování v tomto roce
• vyhodnocení DÚ (dílčích úkolů) – k datu jak bylo přislíbeno 
• IP 2015
• Přístroje – INV 
• Přístroje – NEINV 
• Povinná spoluúčast jednotlivých fakult + možné navýšení 
• Harmonogram ukončení RPMT 2014 

- finance – viz pokyny účtárny 
- závěrečná zpráva do 10.12. 2014 
- závěrečné oponentní řízení 14.1. 2015 (návrh) 

• RPMT 2015- opět v částce 10% (8500 tis. ) pro ČVUT 

6. Zahraniční styky 
Prod. Pavelka podal následující informace:

• veletrh EAIE – poděkování těm, co se účastnili 
• žádosti o exkurze po fakultě – nutný výběr žadatelů 
• ERASMUS+ - Informační veletrh, 31.10. 2014, Konferenční sál Masarykových kolejí 
• refundace zahraničních cest v rámci oponentních řízení- fond je již vyčerpán 

7. Výstavba
Prod. Šenberger podal následující informace:

• Dokončené akce – Fitcentrum – 1.podlaží budovy B 
• Probíhající akce:

- rekonstrukce poslucháren v budově C – probíhá montáž interiérů, kolaudace plánována na 
leden 2015

- výměna vzduchotechniky 4.NP, termín ukončení – konec října 
- údržba a opravy zeleně v okolí fakulty 
- úpravy zeleně v souvislosti s výstavbou  „Air House“ 

• Budoucí akce:
- rekonstrukce  budovy B (do konce roku bude vypsáno VŘ  na projektanta) 
- úprava parkovacích ploch za budovou D (jaro 2015)
- úpravy zeleně  u křížení ulic Thákurova a Technická 
- oprava terasy u budovy v Telči 
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8. Hospodaření  
Tajemník podal následující informace:

• vývoj ekonomiky – u kateder jako v předchozích letech, fakultní uzávěrka – data jsou obdobná 
jako v roce 2013

• zajištění zahraničních plateb prostřednictvím Western Union – poplatek za zahraniční platbu je 
stanoven na 7€

• katedry budou vyzvány k přípravě plánu exkurzí a plánu výuk v terénu na rok 2015 (limit 
1500,- Kč/1student) 

• u kateder – dočerpání „typu akce 122“  na nulu ve mzdách 
•  dočerpání režie z doplňkové činnosti do konce roku 2014 nebo výměna za zdroje TA 101 
• upozornění z rektorátu : za ČVUT jednají s Finančním úřadem pouze oprávnění pracovníci  

(ing. Voříšková, paní auditorka ing. Kuželová, příp. ing. Augustinová) 
• nová úprava webových stránek – od 1.12. 20014
• uplynutí 2 leté Rámcové smlouvy na obnovení IT technologií – dále bude Rámcová smlouva

obnovena v kombinaci s Dynamickým nákupním systémem

9. Různé 

9.1 Doc. Ing. P. Svoboda, CSc. podal informace o BOZP
9.2 Prod. Máca informoval o stmelovacím kurzu pro 1.ročníky – MALTA
9.3 Obecně byly vyjádřeny dotazy ohledně funkcí iP telefonů.

Termín příštího zasedání GD bude sdělen dodatečně. 

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

Zapsala: M.Vavřinová 
V Praze dne 21. 10. 2014
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