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Zápis   č. 4 

ze zasedání Grémia děkanky, konaného 30. 11. 2015  

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Kontrola zápisu č. 3/2015 – bez připomínek 

 

2. Informace děkanky z KR 
 VŘ na nového kvestora ČVUT 

 shromáždění v Betlémské kapli ke Strategii ČVUT a seznámení s novým grafickým manuálem 

ČVUT 

 výstavba ČIRKu – nabídka volných prostor  

 probíhají diskuse s VŠCHT a firmou Dejvice Center týkající se pozemků na Vítězném nám. 

 počty studentů, matrika 

 Institucionální plán 2016 

 nový prorektor pro rozvoj – doc. Ing. Jan Chyský, CSc. (od 1.10.2015) 

 
 

3. Pedagogická činnost 
Prod. Máca podal následující informace:  

 nový SZŘ, zrušení papírových indexů 

 Směrnice děkanky pro realizaci bc.  mgr. studijních programů – upozorněno na závažnost 

těchto článků: čl.1- odst. 5,  čl.1- odst.10,  čl.4-odst.10, čl.4– odst.13, čl.4 – odst.16 

 ERASMUS +  – možnosti pobytů: 

- studijní pobyt  

- pracovní stáž  

 koordinátor projektu Erasmus +  je doc. Ing. V. Kuráž, CSc. 

 

4. Věda a výzkum 
Prod. Hájek podal následující informace: 

 Řád doktorského studia (ŘDS) 

- umožnění ukončení studia na základě ŘDS za jakékoli nesplnění studijní povinnosti studenta 

 změna v SZŘ  - školitel může školit současně nejvýše 5 doktorandů (včetně doktorandů 

v kombinované formě studia). Zvýšení tohoto počtu pro jednotlivé školitele povoluje děkan na 

návrh ORO, na základě výsledků studia jejich doktorandů. 

 Hodnocení doktorandů 2014/2015 

 Harmonogram SGS 2016 a SVK 2016 

 

5. Rozvoj 
Prod. Čiháková podala následující informace: 

Institucionální projekty 

 IP 2016 

 „Rozvoj informační a přístrojové infrastruktury na FSv“ – KP ( 4.140.000,- Kč, řešitel- Ing.  

 T. Líbenek, garant prorektor doc. Ing. Jan Chyský, CSc.) 

 „Dofinancování rozvoje informační a přístrojové infrastruktury na FSv“ (2.070.000,-Kč, řešitel 

– prof. Ing. P. Hájek, CSc., garant prorektor doc. Ing. Jan Chyský, CSc.) 

 v rámci projektu PR ČVUT – Mgr. Vondráková – přislíbeno 290.000,- Kč na projekt 

„Spolupráce se středními školami“ (řešitelka Ing. Gallová) 

 

Harmonogram ukončení RPMT 2015 

 finance – viz pokyny účtárny 

 závěrečná zpráva do 10. 12. 2015 

 závěrečné oponentní řízení: 14. 1. 2016  

 

RPMT 2016 – opět v částce 10% z IP od MŠMT 
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 Zahraniční styky 
Prod. Pavelka podal následující informace: 

 výjezdy Erasmus – pro neakademické pracovníky 

 Stavební obzor – příprava 3.čísla, číslo 4 vyjde po novém roce 

 žádost o návrhy nových členů do Redakční rady Stavebního obzoru 

 zahraniční cesty – finanční příspěvky z Rektorátu na refundaci zahraničních cest na habilitační 

řízení jsou vyčerpány 

 pojištění v rámci zahraničních cest 

 

 

6. Výstavba 
Prod. Šenberger podal následující informace: 

 stavební akce na FSv – v roce 2015 hrazeny pouze z finančních prostředků FSv 

 dokončování opravy světlíku v Atriu FSv, instalace fotovoltaických článků na sklech 

 rekonstrukce terasy v Telči 

 zasedací místnost B168 – v provozu 

 

7. Hospodaření  
Tajemník podal následující informace: 

 tab. - „Plnění alikvoty k 31.10.2015 - čerpání zdrojů k 31.10.2015 – TA 101, TA 122, TA 888“ 

 tab. - „Odhad výsledků hospodaření FSv k 31.12.2015“ 

 tab. - „Předpoklad IP ČVUT 2016 pro FSv“ 

IP rozvoje – zdroj MŠMT = KP ve výši 4.140.000,-Kč 

IP rozvoje – zdroj MŠMT = PP ve výši 290.000,- Kč 

IP rozvoje – vlastní zdroje FSv = ve výši 2.070.000,- Kč 

 pojištění – připravuje se celkové pojištění FSv pro zahraniční cesty zaměstnanců  

 poděkování za spolupráci při inventarizaci 

 změna v řešení přečerpání limitů kateder – přeúčtování z FPP katedry bude řešeno až v rámci 

účetní závěrky   

 zasílání balíkových zásilek zásilkovou službou na FSv – třeba doručovat přímo pracovníkovi, 

tj. adresát = pracovník 

 pojištění kol – příprava stání pro kola v nádvoří „D“ – bude zajištěno tak, aby vyhovovalo 

podmínkám pro plnění pojišťovny 

 

 

8. Různé 
 poděkování děkanky za přípravu Dne otevřených dveří na FSv 

 doc. Košatka – informoval o 1. kole voleb do AS ČVUT 

 

 

Termín příštích zasedání GD:  21. 12. 2015  v 9.00h, B169 

 

 

 
 prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., v. r. 

 děkanka 

  

 

Zapsala: M. Vavřinová 

V Praze dne 3.12.2015 


