
Z á p i s    č. 2 
ze zasedání Grémia děkana, konaného 9. 4. 2018  

Přítomni: dle prezenční listiny 
 
  

1. Kontrola zápisu č.1/2018 – bez připomínek 
 

2. Informace děkana  
• návštěvy kateder FSv 
• příprava Metodiky rozdělování finančních prostředků ČVUT na r. 2018 
• bude vypsáno výběrové řízení na nového kvestora 
• bude vypsáno výběrové řízení na pozici ředitelky MŠ a ZŠ Lvíčata ČVUT 
• část zaměstnanců knihovny ČVUT bude přesunuta z NTK do prostor Rektorátu, provoz knihovny 

ale zůstává zachován 
• zřejmě dojde k ukončení činnosti tiskárny ČVUT v budově VŠCHT 
• záměr pana rektora - diskuse o změnách v oblasti habilitačního řízení na úrovni na VR ČVUT 

 
3. Pedagogická činnost 

Prod. Pešková podala následující informace: 
• Platnost akreditací Bc studijních programů 

- Architektura a stavitelství – záměr schválen 
• Platnost akreditací Mgr studijních programů 

- Architektura a stavitelství – záměr schválen 
- Jaderná energetická zařízení – nebudeme akreditovat 

• Podpora z VIC  a správce studijních plánů v IS KOS 
- založení studijních plánů v IS KOS 
- vyplňování informací o předmětech v IS KOS 
- databáze vyučujících ve fakultní aplikaci 

• Harmonogram přípravy akreditací 2018 
• Příprava akreditací v roce 2019 

- Bc - Stavební inženýrství 
     - Stavitelství 
     - Geodézie a kartografie 

- Mgr - Geodézie a kartografie 
• Rozdělení na obory Bc - Stavební inženýrství 
• Přijímací řízení 

- Bc – počet přihlášek v 1. kole: 1345, počet uchazečů v 1. kole: 1200 
- Mgr – počet přihlášek: 883 
- termíny přijímacího řízení: Mgr – 21.-24.5.2018, Bc 11.-15.6.2018, náhradní termín pro 

omluvené: 20.6.2018 
• Rozvrhování individuální výuky pro zahraniční studenty: 

- v průběhu etapy SBĚR2 bude do rozvrhovací databáze doplněn jmenný seznam zahraničních 
studentů (stav po uzávěrce v systému MOBILITY), katedroví rozvrháři tedy uvidí, kdo 
konkrétně má zájem o jejich předměty, tam, kde bude i jediný student, bude vytvořen rozvrh 
(v tomto případě bez přidělené místnosti, tj. výuka bude v kanceláři vyučujícího) 

- v etapě NÁHLED bude zapotřebí zvýšená součinnost katedrového a fakultního rozvrháře pro 
doladění pokud možno bezkolizního rozvrhu tak, aby se vyšlo vstříc zájmu studentů 

• Podmínky pro přijetí zahraničních studentů, kteří přijíždějí na katedry za účelem výzkumu: 
- doba pobytu v ČR minimálně 30 dní 
- zapsání předmětu „Advanced Bachelor Project“ nebo „Advanced Master Project“ 
- předložení dokladu o studiu z mateřské univerzity 
- katedra musí odsouhlasit, že studenta přijímá 

Studenty lze přijímat i přes léto. 
• Cena profesore Bechyně za nejlepší diplomové práce 
• Promoce – 372 studentů v únoru 2018 zakončilo studium úspěšným složením SZZ 
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4. Věda a výzkum 
Prod. Patzák podal následující informace: 
• Zvýšení stipendií doktorandů 

- Vyhláška děkana 02/2018 – Stanovení výše doktorských stipendií pro následující období 
s účinností od 1. 3. 2018 

• Úprava hodnocení doktorandů 
- Zjednodušení (publikace) – článek ve WOS-60b., článek v indexované DB (Scopus)-40b., 

recenzovaný článek- 6b. 
- Vyšší ohodnocení za výuku na katedře- výuka na katedře (max. 4., 0,5b/výuková hodina) 
- Úprava bodů za software, účast v soutěžích, grantech a odborné činnosti 

(software 4-16b., body přiděluje školitel) 
(projekty - max. 8b., při plném úvazku (75%) ) 
(průzkumné a projektové práce (46b. zajišťované FSv, jinak 1,5b.) 
(ocenění umístění v soutěži) 

• Kolegium projednalo a schválilo níže uvedené částky za posudky: 
- Disertační práce – 2.500,- Kč – všem (z prostředků katedry), zaměstnanci FSv – odměnou, 

externisté – DPP, všem převodem na účet 
- Habilitační práce – 3.000,- Kč – všem (z prostředků fakulty), zaměstnanci FSv – odměnou, 

externisté – DPP, všem převodem na účet 
• Doktorské studium – poplatky u studia v cizím jazyce 

- Směrnice č.3/2016: Poplatky spojené se studiem v cizím jazyce jsou vymezeny zákonem o 
vysokých školách č. 111/1998 Sb., §58, odst. 5 a Statutem ČVUT 

• Platnost akreditací oboru Doktorského studia  
- většina končí 31. 12. 2019 
- Harmonogram přípravy akreditací doktorského studia 

• Jmenování nových členů Vědecké rady FSv 
- termíny zasedání VR: 12.4., 10.5., 7.6., 11.10., 1.11., 6.12. 2018 

• Zahájená habilitační a jmenovací řízení 
• Kolegium schválilo složení nové Investiční komise: prod. Patzák, prod. Pešková, prod. Kabele, 

prod. Pavelka, prod. Vokurka, Ing. Vlasák, Ing. Líbenek, prof. Polák, prof. Kohoutková, prof. 
Wald, prof. Černý, doc. Litoš, prof. Pollert st., Ing. Chalupa 

• Různé – plánované aktivity: 
- na úrovni prorektora ČVUT: revize SZŘ za doktorské studium + revize SGS 
- na úrovní oddělení VaV: revize webových stránek, revize podkladů pro habilitační a jmenovací 

řízení 
 

5. Rozvoj a vnější vztahy 
Prod. Kabele podal následující informace: 
• Vnitřní soutěž IP 2018  

- podáno 16 projektů, financováno bude14 projektů 
- příprava Výroční zprávy 2017 a brožury o Fakultě stavební 
- revize uzavřených smluv s externími firmami o spolupráci, uvažuje se o využití finančních 

prostředků z darů externích firem na podporu studentů vyjíždějících do zahraničí 
• Ing. Gallová podala následující informace:  

- příprava školení jak postupovat při spolupráci s médii 
- požádala katedry o vstřícnost v předávání kontaktů na odborníky do médií 
- na katedry bude zaslán přehled podzimních akcí zaměřených na prezentaci FSv – žádost o 

spolupráci kateder 
- červen 2018 – konference Stretech 

 
6. Zahraniční styky 

Prod. Pavelka podal následující informace: 
• prorektor ČVUT pro zahraniční vztahy – dosud nebyl jmenován 
• zahraniční návštěvy na ČVUT a FSv (z University of Maryland, University of Sydney) 
• účast FSv a MÚVS na studijním veletrhu v Tbilisi (22. 4. 2018)  
• od ledna 2018 platí režim „Student“- tj. zjednodušení získávání víz pro studenty z určitých zemí do 

ČR 
• ustanovení komise pro IT FSv: prod. Pavelka, prod. Patzák, Ing. Líbenek, prof. Pollert ml. 
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• projekt OPVVV –„Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“: 50% prostředků určeno pro 
nábytek do učeben, 50% určeno pro výpočetní techniku 
- zadáno nadlimitní VŘ na 400 počítačů – termín vyčerpání limitu je srpen 2018 
- žádost o revizi počítačů na katedrách (staré počítače vyřadit, zlikvidovat), nefunkční nábytek 

vyřadit, zlikvidovat 
• časopis Stavební obzor  

- připravuje se nový vzhled časopisu 
- pro doktorandy: za článek v časopisu Stavební obzor lze získat 6b 

• Ing. Líbenek podal následující informace: 
- je vypsáno výběrové řízení na nákup počítačů, AV vybavení a přístupového systému do všech 

PC učeben. V projektu není počítačový nábytek, pokud katedry chtějí provést obnovu i 
nábytku, musí ho hradit ze zdrojů katedry. 

- jakmile bude potvrzeno úspěšné ukončení výběrových řízení, katedry posoudí stav počítačů 
v učebnách, a tyto buď vyřadí, převedou na jinou katedru/pracoviště nebo nabídnou k převodu 
jiné součásti ČVUT. Přesný harmonogram prací v učebnách zašle Ing. Líbenek e-mailem. 

 
7. Výstavba 

Prod. Vokurka podal následující informace: 
• na OVIČ ČVUT byl odeslán plán investičních akcí FSv s prioritami: 

- rekonstrukce velkých poslucháren v budově B (začátek plánován na jaro 2019) 
- rekonstrukce budovy B (VŘ na projektanta) 
- připravena rekonstrukce budovy H – jednání s OVIČ o zařazení do programového období 

(možnost čerpání ještě ze současného programu v případě relevantního finančního zajištění, 
jinak program 2018-2024) 

- oprava vzduchotechniky v budově A 
• odkládá se rekonstrukce budovy D  
• příprava seznamu žádostí o investiční akce na katedrách 
• VS Telč – letos bude provedena oprava fasády za přispění města a památkářů 
• plánování investic do VS Mariánská, ve výhledu je využití Srbska  
• řeší se využití Srbska 
• na konci roku 2018 bude volný prostor tenisového hřiště v objektu H, do konce roku bude 

připravený plán na účelné využití tohoto prostoru pro školy a odborné katedry SI 
• rekonstrukce vitrín u ochozu nad atriem – část bude poskytnuta partnerům FSv, část katedrám FSv 
• ve spolupráci s PR budou vytipovány drobné stavební akce, které budou v případě jejich realizace 

konkrétní firmou (naším partnerem) vnímány jako prezentace firmy a jejich přiblížení studentům 
 

8. Hospodaření 
Ing. Vlasák podal následující informace: 
• doplňková činnost v r. 2017 – objem cca 55 mil. Kč 
• změny v kalkulaci doplňkové činnosti– platí: 

- běžná kalkulace 
- kalkulace s vyňatými subdodávkami 
- kalkulace se sníženou fakultní režií s tím, že všechny kalkulace, kromě běžné musí být předem 

projednány s tajemníkem fakulty 
• žádost z Odd. doplňkové činnosti: 

- na daňových dokladech musí být vždy uvedena Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6 
- využití soukromých plateb. karet jen pro platby do 10.000,- Kč, jen v ČR 
- při akcích doplňkové činnosti je třeba dodržovat postup – 1. kalkulace, 2. objednávka 

(smlouva), 3. realizace, 4. faktura 
- z á l o h y do zahraničí se nesmí platit hotově, kartou ani z účtu soukromé osoby 

• žádost vedoucí Ekonomického oddělení: 
- plánované stavební úpravy na katedrách konzultovat nejen s Investičním odd., ale i 

s Ekonomickým odd. 
• školení pro řešitele refundace mezd a projektů VaV budou ve dnech: 16.4.2018 od 14.00h a 17.4. 

2018 od 10.00h 
• na nádvoří u budovy D budou pro úschovu kol zajištěny kolostavy 
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9. Různé 
Informace o jednání děkana s rektorem o problematice odměn prof. Kohoutkové. 

 
 

 
Termín příštího zasedání GD bude stanoven dodatečně.   

 
 
 
                   prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v. r. 
                                                                                                                      děkan 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: M. Vavřinová 
V Praze dne 11. 4. 2018 
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