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Z á p i s    č.  2 

ze zasedání Grémia děkanky, konaného 20. 6.  2016  

Přítomni: dle prezenční listiny 

  

1. Kontrola zápisu č. 1/2016 – bez připomínek 

 

2. Informace děkanky z KR ČVUT 

 Rozpočet ČVUT  - neschválen AS ČVUT, zatím provizorní stav 

- návrh: pokrytí nákladů rozpočtu ČVUT z provozních fondů fakult – zamítnuto děkany 

  - hledá se optimální externí zdroj financování 

 Výzva OP VVV  

- koordinaci přípravy projektů zajišťuje Odbor pro řízení projektů a transfer technologií 

- Excelentní výzkum 

- projekty ESF a ERDF 

- strategický dokument Příloha Dlouhodobého záměru – je v přípravném řízení v AS ČVUT 

 Novela zákona o vysokých školách – platnost od 1. 9. 2016 

- změny v paragrafu 24: dříve měly fakulty 8 kompetencí, podle nového znění zákona mají 

fakulty 4 kompetence. Zbylé kompetence závisí na dohodě v rámci univerzity a odrazí se 

v novém Statutu. 

 

 

3. Pedagogická činnost 
Prod. Máca podal následující informace:  

 Novela zákona o vysokých školách  

- možnost institucionálních akreditací – předpokladem je zřízení vnitřní hodnoticí komise 

- změna studijních oborů na studijní programy nebo zaměření 

 Strukturální fondy 

- celoškolské projekty 

- investiční projekty 

 Změna v systému vkládání závěrečných prací do KOSu 

 On-line vyplňování protokolu při státních závěrečných zkouškách - připravuje se pro příští 

akademický rok 

 Přijímací řízení do bakalářského studia – pokles počtu studentů, ale současné mírné zvýšení 

úspěšnosti v přijímacích zkouškách z matematiky 

   

Paní děkanka upozornila na potřebu hledání nových cest k získávání studentů. Zároveň požádala 

vedoucí kateder, aby jí napsali své názory na důvody poklesu počtu studentů. 

 

 

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

 Výzva OP VVV – Excelentní výzkum 

 Příprava doktorských programů (ESF a ERDF, koordinuje prof. Ing. J. Tywoniak, CSc. a Ing. 

D. Pešek) 

 Hodnocení doktorandů – fungování systému 

 Nominace doc. Ing. Miroslava Sedláčka, CSc. na Evropskou cenu pro vynálezce 

 Konference CESB 2016 
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5. Rozvoj 
Prod. Čiháková podala následující informace: 

 Projekty FCA 2016 

- podáno 45 projektů za celkem 4990,576 tis. Kč 

- uspělo 29 projektů s celkovou částkou 2000 tis. Kč 

(podpora v plné výši i krácení požadovaných částek) 

- FSv podala 4 projekty, uspěly 3 projekty s celkovou částkou 125.000,- Kč z požadovaných 

233,5 tis. Kč 

 Projekty IP 2017 

- RPMT 2017 – návrhy na zvýšení podílu – nyní 10% z částky na IP (MŠMT) 

 Projekty CRP 2017 

Témata: - Hodnocení kvality 

  - Mezinárodní spolupráce VŠ 

  - Podpora legislativy 

- každá VŠ se může zapojit do max. 3 rozvojových projektů 

- min. 1 mil. Kč – max. 20 mil. Kč 

- nezapočítávají se rozsáhlé projekty s min. zapojením 13 VŠ 

 

 Příprava Dlouhodobého záměru ČVUT a jeho aktualizace 2017 – nutný soulad s navrhovanými 

projekty 

 Termín : na MŠMT 31.10. 2016 

 

 

6. Zahraniční styky 
Prod. Pavelka podal následující informace: 

 Nepojmenované smlouvy – problematika účtování služebních cest u studentů, kteří nemají 

pracovně právní vztah s FSv 

- návrh řešení: vyplacení stipendia nebo uzavření krátkodobé smlouvy s FSv 

- návrh na vytvoření směrnice k této problematice 

 

 

 

7. Výstavba 
Prod. Šenberger – podal následující informace: 

 

 Projekt na vzduchotechniku v budově „A“ – připraven, rozpočet ještě není připraven 

 Práce na projektu rekonstrukce budovy „H“  (jako IP projekt v OP VVV) 

 Projekt úpravy parkoviště za budovou „D“  - ve fázi VŘ na dodavatele 

 Stavební úpravy v PR odd., odd. VIC, čítárně, malé studovně 

 Budova „B“ – havárie po bouřce 

- je třeba souhlas ČVUT k projektu obnovy fasády 

- na fasádu budovy bude vypracován znalecký posudek   

 

 

8. Hospodaření  
Děkanka podala následující informace: 

 Návrh Rozpočtu pro r. 2016 a Rozpisu prostředků NIV na r. 2016 – schváleny AS FSV 

 Upozornění na nutnost sledování průběhu výběrových řízení v souladu se zákonem o veřejných 

zakázkách 

 Žádost děkanů fakult o předložení plánu investičních akcí ČVUT (hranice havarijního stavu 

fasády budovy „B“ FSv) 
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9. Různé 
 

Prof. Tywoniak vznesl dotazy týkající se problematiky tvorby rozvrhů a připojení na Eduroam. 

 

Paní děkanka poděkovala za pomoc při organizaci soutěže StreTech, upozornila ukončení existence 

systému VaVpI a informovala Grémium o vyhlášení Ceny Karla IV., které se uskuteční v Aachen 

v Německu. 

 

RNDr. Šibrava podal informace o přijímacích zkouškách. 

 

 

 

 

Termín příštího zasedání GD bude stanoven dodatečně.   

 

 

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

                                                                                                                      děkanka 

  

 

Zapsala: M. Vavřinová 

V Praze dne 22. 6. 2016 


