
Z á p i s   č.   6 
ze zasedání Grémia děkana ze dne 9. 10. 2006  

Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Dne 22. července t. r. zemřel Prof. Ing. František Čihák, DrSc. Členové Grémia uctili památku na pana 
profesora minutou ticha. 
 

1. Schválení zápisu a kontrola úkolů z minulého GD 
- Pan děkan upozornil vedoucí kateder na předložení představy o kvalifikačním růstu katedry.  
        V daném termínu do 1. 9. 06 předložily pouze 4 katedry.  Na katedry bude elektronicky 
        rozeslán  vzor formuláře  ke snazšímu vyplnění, který zpracoval Doc. Ing. J. Novák, CSc.  
                        K ostatním bodům zápisu nebyly připomínky. 

 
2. Personální změny ve vedení fakulty 

Pan děkan představil členům Grémia nového proděkana pro výstavbu a vnější vztahy Prof. Ing. arch. 
Tomáše Šenbergera, nového vedoucího katedry 11142 Doc. Ing. Ladislava Satrapu, CSc. a nového 
zástupce pedagogického proděkana pro magisterský studijní program Pozemní stavby a architektura a 
bakalářský studijní program Architektura a stavitelství  Ing. arch. Luboše Knytla. 
 

3. Informace děkana 
• Rozvojové projekty – děkan vyzval vedoucí kateder, aby předali své návrhy jak dále  

                                                       přistupovat k rozvojovým projektům Doc. Jettmarovi. 
• Inv. rozvoj ČVUT  - v připomínkovém řízení je návrh pracovní verze aktualizace generelu  

                                                   investičního rozvoje ČVUT 2007-2017, děkan informoval 
                                                   o plánovaných investičních akcích  na fakultě v příštím roce  
                                                   a v dalších letech v rámci  ČVUT. 
                                                   Prof. Šenberger na příštím GD podá podrobnější informace o inv. 
                                                   rozvoji  ČVUT  s obrázkovou  prezentací. 
 

4. Pedagogické záležitosti 
Prod. Máca podal následující informace: 

• Absolventi magisterského studia 2005/06 – celkem  absolvovalo 578 studentů, z toho na             
                                                                                             A-61, na G-60 a na SI-457. S vyznamenáním  
                                                                                             absolvovalo 21 studentů. 

• Přijímací řízení pro 2006/07 – bakalářské studijní programy – přihlásilo se – 2856 studentů 
                                                                                          přijímací zkoušky absolvovalo – 2284 studentů 
                                                                                                                               přijatých  - 1745 
                                                                                                                            zapsaných -  1307 
                                      Bez přijímacích zkoušek – přihlásilo se 754 studentů 

                                                                         -  přijatých bylo 605 
                                                                          - zapsaných je 419 

                                        2. kolo přijímacího řízení  - přihlášeno 126 studentů 
                                                                                                 -  přijato 64 
 

• Zápis do 4. ročníku po kontrole 1. bloku studia akad. roku 2006/07 – A – 64% úspěšnosti 
                                                                                                              G – 62% úspěšnosti 
                                                                                                             SI – 40% úspěšnosti 
                                                                                                          FSv – 46% úspěšnosti /686 studentů/  
 

• Přechod z Bc. do Mgr. studia – zápis bakalářské práce – LS 2006/07 /nutná spolupráce  
                                                                                                                                        katedry/ 
                                                                    -  zkouškové období 8. semestru – červen 2007 
                                                                    - přihlášky do Mgr. studia – 1. 6. – 31. 7. 2007  
                                                                    - SZZ Bc. studia – 3. – 7. 9. 2007  
                                                                    - přijímací zkoušky do Mgr. studia – 18. -  19. 9. 2007  

• Zápis do Mgr. studia – 25. 9. 2007  
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• Volné dny v ZS – 7. 11. 2006 Děkanský den 
                                             - 17. 11. 2006 – Státní svátek 

                                                             - 11. 10. 2006 od 16,00 hod. – Rektorské volno pro studenty 
                                         Přesun výuky ZS – středa 20. 12. 2006 – výuka lichý pátek 
  Další informace jsou na www.fsv.cvut.cz/educat/prodekan/gd091006.pdf
 
                       Děkan poděkoval Doc. K. Kabelemu  a Ing. Kovandové za přípravu a organizaci akce pro  
                      studenty středních škol v rámci FOR ARCHu. 
                      Zároveň poděkoval také Doc.. Klvaňovi za návrh zřídit a akreditovat  na Fsv jednooborový  
                      bakalářský.a magisterský studijní program „Informační systémy ve výstavbě a stavebnictví“. 
 

5. Věda a výzkum 
Doc. Hájek podal následující informace: 

• Hodnocení studentů doktorského studia – týká se všech doktorandů prezenčního i  
                                                                                            kombinovaného studia.  
                                                                                           Termín odevzdání pí Kabilkové: do 16. 10. 06  

• Národní konference k zahájení 7.RP EU pro výzkum a technický vývoj 2007-2013 –  
- organizovaná MŠMT ČR a AV ČR se bude konat 24.-25.10.2006 v Národním domě 

           na Vinohradech.                              Termín pro odevzdání přihlášek: do 16. 10. 2006 
• CZELO – česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj – sídlo v Bruselu, bližší informace na 

                                                                                                                 www.czelo.cz
• PhD Symposium fib – konalo se v srpnu letošního roku v Zurichu  bez účasti FSv, 

                                                 bude se konat opět za 2 roky. Vedoucí kateder se zaměří na zajištění 
                                                 účasti doktorandů pracujících na tématech týkajících se betonových 
                                                 konstrukcí na tomto sympoziu. 

• CESB07 –  v rámci série regionálních konferencí a v rámci oslav 300 výročí ČVUT bude se 
                                   konat na FSv mezinárodní konference CESB07 – Central Europe towards 
                                   Sustainable Building ve dnech 24.-25. 9. 2007. 
                                  Termín pro odevzdání anotací:  do 15. 11. 2006  

• Změny termínů konání Vědecké rady v ZS: 23. 11. a 14. 12. 2006 
                         Bližší informace k jednotlivým bodům najdete na http://web.fsv.cvut.cz/~hajekp/VV/
 

6. Rozvoj 
Doc. Jettmar podal následující informace: 

• Dlouhodobý záměr FSv 2006-2010 – návrh byl schválen 4. 10. 2006 na AS FSv  
                                                                                a bude zveřejněn  na fakultním webu. 

• Hodnocení výuky – elektronické hodnocení do 12. 10. 2006, koncem října budou známy  
                                                    výsledky. 

• Medaile FSv –kromě Šolínovy medaile byly pro fakultu zhotoveny  Medaile prof. Rektoryse 
                                          /ocenění  za pedagogickou činnost/  a Medaile prof. Bažanta /ocenění za vědu  
                                         a výzkum/. 

                                                         Připravují  se Statuty pro tyto 3 medaile, jejichž návrhy budou předány AS 
                                                         ke schválení. 

                                         Prezentaci medailí předvede Doc. Jettmar na příštím GD. 
 

7. Zahraniční styky 
Doc. Huml podal následující informace: 

• Návštěva nositele Nobelovy ceny za fyziku – ČVUT a firma Honeywell v rámci programu 
                                                                                                                 Honeywell-Nobel Initiative připravují  
                                                                                                                 návštěvu nositele Nobelovy ceny za  
                                                                                                                fyziku Prof. Horsta L. Störmera ve dnech 
                                                                                                                19. – 20. října 2006. 
 
 
 
 
 

http://www.fsv.cvut.cz/educat/prodekan/gd091006.pdf
http://www.czelo.cz/
http://web.fsv.cvut.cz/%7Ehajekp/VV/
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                                                                                                                Ve čtvrtek 19. října 2006 v 10,00 hod. se 
                                                                                                                bude konat přednáška Prof. Störmera 
                                                                                                                pro studenty a akad. veřejnost na FEL 
                                                                                                                v posluchárně 209/309. 

• Mezinárodní konference o životním prostředí – bude se konat 19. – 24. 2. 2007 v Near East 
                                                                                                   University /Nicosia/ v severním Kypru. 
                                                            Bližší informace na www.newconference.org

• Dohoda s Ecole nationale des ponts et Chaussées /ENPC/ - FSv uzavřela s touto francouzskou 
                                                                                                školou dohodu s možností získat dvojí  
                                                                                                diplom ve studijním programu „Stavební  
                                                                                                inženýrství“. Jedná se o další double degree 
                                                                                                program na fakultě. Studenti získají  
                                                                                                informace od Doc. Kuráže nebo proděkana  
                                                                                                Doc. Máci. Předpokládané zahájení studia 
                                                                                                v akad. roce 2007/08. 

• Prezentace amerického velvyslanectví – práce a studium v USA – termín konání 24. 10. 06 
                                                                                        ve 14,00 hod. Místnost bude upřesněna. 

• Prospectus 2006/2007 – vedoucí kateder zajistí do 30. října 2006 doplnění chybějících anotací 
                                                           předmětů vyučovaných v AJ nebo jejich případnou aktualizaci 
                                                           /garant, literatura, obsah přednášek/. Chybí téměř čtvrtina anotací 
                                                           předmětů, požadavek na doplnění byl již podán na květnovém GD 
                                                           s termínem 30. 6. 2006. 

• Výjezdy do zahraničí – návrhové listy a příkazy k úhradám plateb do zahraničí je nutné  
                                                         podávat na zahr. odd. fakulty s dostatečným předstihem /14 dní/, 
                                                         aby bylo možné zajistit vyplacení zálohy na cestu. 
 

8. Výstavba 
Prof. Šenberger podal následující informace: 

• Investiční akce – v úvodu podal informaci o investičních akcích na FSv a  ČVUT pan děkan. 
                                               Prof. Šenberger  vystoupí na příštím GD s  prezentací inv. rozvoje ČVUT. 

• Úklid fakulty – Prof. Šenberger upozornil na zjevný nepořádek zejména v suterénních 
                                           chodbách budovy A,  kde se vrší skládky různých předmětů včetně   
                                           rozbitého nábytku z kanceláří a požádal   vedoucí kateder, aby provedli  
                                           kontrolu na katedrách dle inventurních soupisů. Je možné, že některé  
                                           chybějící předměty jsou právě na těchto skládkách. Nepoužitelné věci  
                                           budou odvezeny kontejnerem a bude zajištěn úklid  prostor. 

• Vzduchotechnika – připravuje se zahájení opravy vzduchotechniky v posluchárnách B, 
                                                   které se plánuje ve zkouškovém období ZS-leden/únor 2007,  
                                                   v posluchárnách C je tato oprava rozsáhlejší a proto se plánuje její  
                                                   zahájení o prázdninách 2007, aby nebyl narušen chod výuky. 
 
 

9. Hospodaření 
Pan tajemník podal informaci o hospodaření fakulty a čerpání NIV k 31. 8. 2006 za fakultu a nákladová 
střediska celkem. Katedrám zbývá do konce roku k použití: -      z dotace NIV bez mezd 4,680 mil. Kč 
                                                                                                       -       z režie GA ČR 1,228 mil. Kč 

- z režie ostatních grantů 612 tis. Kč 
- z režie DČ 1,665 mil. Kč 
- celkem 8,185 mil. Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.newconference.org/
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 Tajemník dále podal tyto informace: 
                            ●    na fakultě probíhají kontroly použití fin. prostředků z grantů, projektů, VZ i dotace.  
                                  Kontrola je zaměřena na oblast mezd, cestovních náhrad, podpisových vzorů, oběhu  
                                 dokladů a předpisů o finanční kontrole 
                            ●    jmenování správců rozpočtových položek, příkazců a hlavní účetní – je připraven návrh  
                                  pro pana rektora, po schválení budou připraveny a předány jmenovací listiny 
                            ●    tvorba a čerpání sociálního fondu – v rámci školy probíhají jednání o termínu zahájení  
                                  tvorby sociálního fondu, její výši i možnostech použití 
                            ●   problémy v platební kázni - pozdní úhrady dodavatelských faktur fakultou mají  
                                 v některých případech důsledek v pozastavování obchodních případů ostatních součástí 
                                 školy nebo odprodej pohledávek a jejich nekompromisní vymáhání spec. firmou. Vedle 
                                 finančních rizik tak dochází k poškozování dobrého jména fakulty i školy 
                           ●   předání výukového střediska Černice k 20. 7. 2006 a.s. Panství Bechyně a finanční  
                                vypořádání nároků fakulty za rekonstrukci v r. 1983-4 
                           ●   příkaz děkana č. 2/06  k provedení inventarizace hmotného majetku – termín 20.10. –   
                                 20.11. 2006, pro jmenované členy DIK se uskuteční  23. 10. 2006 informativní   
                                schůzka v posl. B 221   od 14,00 hod. 
                           ●   prověrky  OBP, provedené na příkaz rektora ČVUT - o nezbytných opatřeních pro  
                                zlepšení  stavu pracovišť budou členové informováni na příštím grémiu. 
 
                Pan děkan informoval vedoucí kateder a středisek o situaci v čerpání mzdových prostředků grantů 
                v souvislosti s účtováním náhrad za dovolenou podle zdroje financování. Všichni vedoucí kateder 
               se přihlásili k odpovědnosti za čerpání a použití grantových prostředků již  od letošního roku. 
 
             Dotazy: 

- Platební karty pro zahraničí – zatím není vyřešeno, připravuje se, informaci podá pan tajemník 
                                                            na příštím Grémiu. 
- Turnikety – nejdříve od 1. 11. 2006 bude zprovozněn vstup na fakultu přes turnikety  
                             pro všechny  studenty a zaměstnance ČVUT. 
 

               Ostatní informace pana tajemníka jsou obsaženy v OPOFIN č. 4/2006. 
  

10. Různé 
10.1. Pan děkan požádal vedoucí kateder, aby mu předali svůj názor a návrh na zpřísnění podmínek studia  
           a návrh na zlepšení komunikace odborných kateder se studenty. 

 
10.2. Doc. Hájek podal informaci o konání schůze výboru mezinárodní organizace iiSBE ve dnech 9.-11.11. 

2006 v prostorách FSv. V rámci schůze bude projednáno uspořádání mezinárodní konference CESB07 
na FSv v září 2007 v rámci oslav 300 letého výročí ČVUT. Dne 9. 11. od 14,00 do 17,00 hod. se 
uskuteční seminář „Sustainable Building-Green Building Challenge“, na kterém budou přednášet 
členové výboru iiSBE. Seminář bude zdarma a uskuteční se v některé ze zasedaček FSv-bude 
upřesněno. 

 
Termín příštího zasedání GD bude ještě upřesněn /zvažuje se termín 13. 11. od 14,00 
hod. nebo 20. 11. od  9,00 hod./   
 
 Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., v.r. 
 děkan 
 
V Praze dne 16. 10. 2006  
Zapsala: Z. Zatloukalová 


