
Z á p i s    č. 3 
ze zasedání Grémia děkana, konaného 26. 6. 2018  

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

1. Kontrola zápisu č.2/2018 – bez připomínek 
 

2. Informace děkana z GR 
• vyhodnocení letního semestru ak. r. 2017/2018 
• očekává se schválení rozpočtu ČVUT na červnovém zasedání AS ČVUT 
• RVH – vypracovala všechny dokumenty potřebné k podání žádostí o akreditace 
• očekává se jmenování prorektora pro IT – Ing. Holý 
• bude vypsáno VŘ na nového ředitele SÚZ 
• na AS ČVUT bude předložena k projednání změna počtu členů VR ČVUT – zvýšení počtu členů 

ze 40 na 45 
• přesun části zaměstnanců Knihovny ČVUT do budovy v ul. Jugoslávských partyzánů 
• přesun ÚTEF do Betlémského paláce 
• uvažuje se o možnosti přesunu Rektorátu do Betlémského paláce 
• bude zrušena tiskárna ĆVUT  
• připravuje se nová Metodika rozdělování finančních prostředků 
• oživení činnosti Etické komise 
• audity na ČVUT 
• odvolání ředitele CIIRC 
 
Děkan žádá vedoucí pracovníky, aby seznamovali své pracovníky s údaji o odměnách v rozmezí 
stanoveném v Kolektivní smlouvě. 

 
3. Pedagogická činnost 

Prod. Pešková podala následující informace: 
• Příprava záměrů akreditací 

- Stavební inženýrství (Bc) 
- Stavitelství (Bc) 
- Geodézie a kartografie (Bc a Mgr) 

• Personální formuláře – termín pro vyplnění: do 30.6. 2018 
• Předmětové formuláře 

- studijní plány bc IS jsou založeny v IS KOS 
- vyplnění předmětů v IS KOS – termín pro vyplnění: 7. 9. 2018 
- studijní plány Stavitelství a Geodézie a kartografie budou založeny, vyplňování předmětů bude 

také do 7. 9. 2018 
• Informace o stavu přijímacího řízení 
• 21. ročník Ceny Wernera von Siemense  

- podávání přihlášek: do 25.11. 2018 na www.cenasiemens.cz 
• nová verze systému pro podporu výuky „Moodle“ (http://moodle.cvut.cz) 

- založení kurzu v Moodlu – kontakt: Petr Soukup (katedra geomatiky) - soukup@fsv.cvut.cz 
• Termíny promocí: 

- Promoce mgr. absolventů – 12. 9. 2018 
- Promoce bc absolventů – 18. – 20. 9 2018 
- Imatrikulace 1.ročníků bc studia – 8.10. 2018 
 

4. Věda a výzkum 
Prod. Patzák podal následující informace: 
• Hodnocení DS bude spuštěno od 1. 9. do 15. 10. 2018 (student + školitel), do 22. 10. 2018 (vedoucí 

pracoviště) 
• Schválené akreditace nových doktorských programů: 

- FMI, IZP, VHVS, KD udělená akreditace EKO 
• Iniciační fond – Podpora mladých vědeckých pracovníků 
• Investiční komise pro projekty OP VVV – 09/2018 
• Novela ŘDS : požadavky na internacionalizaci  

- Článek 2, bod 8. Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je 
absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na 
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http://moodle.cvut.cz/


mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí, 
případně jiná forma předem schválené účasti na mezinárodní spolupráci, kterou na návrh 
školitele schvaluje předseda oborové rady. 

• Nové stránky VaV (CZ) 
• Bibliometrická analýza výsledků VV (https//idea.cerge-ei.cz/files/PredatoriMistni/ 

 
5. Rozvoj a vnější vztahy 

Prod. Kabele podal následující informace: 
• AS FSv schválil Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty stavební ČVUT v Praze do 

r. 2020  (http://www.fsv.cvut.cz/rozvoj)  
• příprava aktualizace brožury o FSv – žádost o spolupráci kateder 
• žádost o předávání informací o akcích konaných na katedrách do PR odd. – možno přes intranet 

„Formulář pro zadávání událostí PR a marketingu“ nebo osobně Ing. Gallové 
• proběhl seminář „komunikace s médii“ 
• strategické partnerství s firmami 
• výzva k podání projektů do Fondu celoškolských aktivit 

 
6. Výstavba 

Prod. Vokurka podal následující informace: 
• prioritní investiční akce FSv: 

- rekonstrukce velkých poslucháren v budově B (předpokládá se realizace v létě 2019) 
- rekonstrukce budovy B (bude podepsána smlouva s projektantem, plán redislokace kateder) 
- oprava vzduchotechniky v budově A 

• žádost o „stavební kázeň“ na katedrách – zásahy do rozvodů vody, elektřiny, stavební úpravy 
příček, atd., nahlásit minimálně 14 dní předem spolu s harmonogramem prací Investičnímu 
oddělení a vedoucímu STPS (Mgr. Šteffelovi) 

• žádost o hlášení výměn klíčů na katedrách Investičnímu oddělení a vedoucímu STPS 
 

7. Hospodaření 
Ing. Vlasák podal následující informace: 
• projednání a schválení Metodiky rozpisu NIV a Rozpisu NIV na r. 2018 – FSv na zasedání AS FSv 

dne 20. 6. 2018 – oba materiály jsou zveřejněny na fakultních webových stránkách 
- Rozpis NIV pro r. 2018 se vyznačuje významných navýšením ve všech třech typech ukazatelů 

(F,V a RVO), celkově o 32 390 tis. Kč 
- celkové zdroje FSv pro r. 2018 jsou ve výši 487 500 tis. Kč 
- nově zřízené fondy: 

Iniciační fond – cílem je podpořit a zvýšit úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, 
posilovat mezinárodní spolupráci  a podpořit perspektivní mladé vědecké pracovníky a 
pracovní skupiny  - příděl do fondu: 2 mil. Kč. 
Fond na rozvoj mezinárodní mobility – cílem je vytvoření podmínek pro zvýšení služeb a 
servisu pro zahraniční studenty a pedagogy a dále na podporu výjezdů pro naše studenty a 
pedagogy – příděl do fondu 2 mil. Kč. 

- katedry, které vykazují pokles zdrojů ve srovnání s r. 2017 a nemohou pokles kompenzovat ze 
svých zdrojů (např. FPP, externí granty), projednají finanční situaci katedry s děkanem 

• informace k aktuálnímu stavu zavádění GDPR na Fakultě stavební 
 

8. Různé 
Ing. Líbenek podal informace k průběhu revitalizace PC učeben a o e-mailových konferencích. 

 
Termín příštího zasedání GD bude stanoven dodatečně.   

 
 
 
 
 
 prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v. r. 
 děkan 
  
Zapsala: M. Vavřinová 
V Praze dne 29. 6. 2018 
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