
Z á p i s   č.  7 
ze zasedání Grémia děkana ze dne 13. 11. 2006  

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

1. Schválení zápisu a kontrola úkolů z minulého GD – bez připomínek 
 

2. Informace pana děkana ze zasedání Grémia rektora 13. 11. 06 
• Návrh nového mzdového předpisu a nových  mzdových tabulek – účinnost od 1.4. 2007 
• Výsledky hospodaření za období leden-září 2006 – F1 nejlepší 
• Změny Řádu výběrového řízení ČVUT  
• Zahájení 7. RP EU -  7. RP bude pokrývat období sedmi let od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013 

                                                                a je koncipován na základě zkušeností a výsledků předchozích RP. 
                                                                Celkový rozpočet 7.RP pro 2007-13 má být 50.521 mld EURO. 
                                                Podrobnější informace jsou uvedeny na http://cordis.europa.eu/fp7
                                                Děkan  apeloval na účast fakulty v 7.RP s tím, že největší prioritou jsou 
                                                nízkoenergetické domy. 

• Upřesňující pokyny pro IGS 2007 – IGS ČVUT v roce 2007 je vyhlašována pouze pro  
                                                                                      doktorské projekty. 
                                                         Vyhlášení IGS ČVUT rektorem – 17. 11. 2006 
                                                          Uzavření elektronického vyplňování přihlášek na webu ČVUT – 5.1.2007 
                                                                                                                                                                 v 16,00 hod. 
                                                          Uzávěrka příjmu grantových přihlášek – 17. 1. 2007  
                                                            Bližší informace na webu ČVUT. 

• Harmonogram pro akad. rok 2007/08 – termín Děkanského dne bude stejný pro všechny 
                                                                                            fakulty – děkani se dohodnou na termínu 

• Generel investičního rozvoje 2007-17 
• 300 let ČVUT – výtisk obálek se známkou a zakládací listiny „císařského reskriptu“ budou 

                                                       na fakulty předány na základě objednávek.  
                                                       Katedry byly vyzvány, aby si dle vlastního uvážení objednaly určitý počet 
                                                       obálek i reskript přes skt. děkana v termínu do 14. 11. t. r. 
                                                     - podání 2 návrhů na čestný doktorát – prezident  ČR V. Klaus 
                                                                                                                - prezident SKANSKA p. Stuart E Graham 

• Technologický park ČVUT  
• Pořízení dvou externích defibrátorů na FEL a na Karlově  nám. 
• Návrh na regionální park Chotilsko-podzemní laboratoř Josef 

 
3. Pedagogické záležitosti 

Doc. Košatka podal následující informace /Doc. Máca pro zahr. cestu omluven/: 
• Doplnění členů komisí pro SZZ /ext. a int./ - návrhy členů možno podat do 20. 11. 2006  
• Uznání zkoušky do KOSu studentům, kteří absolvovali zahraniční stáž provádějí proděkani 

oboru 
• Zápočet v KOSu značit N nebo Z 
• Aktualizace Prospectusu – předat do 15. 11. 2006 Ing. Janžurové na VIC 

                                                                         /neodevzdaly katedry 11105, 11124, 11128, 11129, 11133/. 
• Zadání diplomové práce do KOSu  - bylo zjištěno, že údaje se týkají pouze poloviny studentů, 

                                                                         nutno sjednat nápravu a doplnit údaje do 30. listopadu 06. 
• Návštěvy gymnázií – nejpozději do 15. 11. 06  zaslat Doc. Mácovi jmenný seznam   

                                                 pracovníků, termín jejich návštěvy s názvem  gymnázia. 
Pan děkan informoval o své návštěvě SPŠ ve východočeském kraji a o zájmu vedení VOŠ v Náchodě 
zřídit na škole bakalářské studium ve spolupráci s ČVUT. 
V této souvislosti pan děkan vyzval vedoucí kateder, aby mu do konce tohoto týdne zaslali elektronicky 
svůj názor na takovouto spolupráci a  na možnost budovat detašovaná pracoviště FSv mimo Prahu. 
 
 
 
 
 
 

http://cordis.europa.eu/fp7
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4. Rozvoj 

Doc. Jettmar podal následující informace: 
• FRVŠ 2006 – ve dnech 7.-8. 2. 2007 se koná závěrečné oponentní řízení, řešitelům projektů 

                                     bude zaslána informace 
• Výroční zpráva ČVUTa FSv – vedoucí kateder obdrží do 8. 12. 2006 podkladový dotazník 

                                                                od Doc. Jettmara, termín pro odevzdání bude 5. 1. 2007 
• Výběrové řízení – 9. 11. 06 bylo vypsáno výběrové řízení na ved. kateder 11102, 11123,  

                                            11136, 11137 a 11151 s účinností funkce od 1. 1. 2007. Výběrová komise  
                                            zasedá 14. 12. 2006.  
                                            Návrhy na obsazení dalších akademických míst je možno podávat 
                                            do 8. 12. 2006 pí L. Kubíčkové. 

• Studentské ankety – bylo ukončeno hodnocení výuky studenty prostřednictvím elektronické 
                                                              verze, VC ČVUT zpracovalo výsledky hodnocení LS 2005/06, které 
                                                              budou k dispozici do 16. 11. 06 na Intranetu. 

• Prezentace medailí – byly předloženy k nahlédnutí nové medaile FSv: 
                                                               Medaile Prof. Rektoryse – která se uděluje za zásluhy pedagogické 
                                                               Medaile Prof. Bažanta – uděluje se za zásluhy ve vědě a výzkumu 
                                                               Návrhy na ocenění těmito medailemi schvaluje VR FSv. 
                                                               Dále byla vyrobena Šolínova medaile ve stejném provedení jako původní. 
                                                               Šolínovu medaili schvaluje AS FSv.  
                                           Zároveň jsou schváleny AS Statuty Medaile Prof. Rektoryse a Prof. Bažanta 
                                           a  vypracovány formuláře pro podávání návrhů na udělení medailí. 
                                           Statuty i formuláře budou v krátké době dostupné na fakultním webu. 
                                           Při této příležitosti Doc. Jettmar požádal vedoucí kateder, aby podali dle svého 
                                           uvážení návrhy na první  nositele Medailí Prof. Rektoryse a Prof. Bažanta   
                                           v písemné i elektronické podobě na skt. děkana Z. Zatloukalové – T: do 4. 12. 2006. 
                                           Návrhy budou projednány v KD a poté ve VR 14. 12. 06. Předání medailí se 
                                           předpokládá u příležitosti vánočního koncertu v Betlémské kapli dne 18. 12. 06. 
                                           Statuty i formuláře Doc. Jettmar rozešle všem vedoucím kateder. 

• Výběrové řízení Nadace 17. listopadu – písemné žádosti pro udělení stipendií a fin. příspěvků 
                                                                                              studentům FSv pro ak. rok 2006/07 je možné podávat 
                                                                                              do 25. ll. 2006 
                                                                                              Bližší informace jsou uvedeny na fakultním webu - 
                                                                                              - Informace o fakultě. 

• Studentské praxe – v průběhu listopadu a začátkem prosince proběhne jednorázová anketa 
                                              všech oborů, týkající se studentské praxe. 
 

5. Zahraniční styky 
Doc. Huml podal následující informace: 

• Nová podoba fakultního webu – instalace nové podoby nejpozději začátkem prosince t.r. 
                                                            Jakékoliv připomínky k nové verzi fak. webu je možné 
                                                            zasílat Doc. Humlovi. 
 

6. Výstavba 
Prof. Šenberger seznámil přítomné s generelem ČVUT na období 2007-2017 a zhodnotil  investiční 
aktivity v letošním roce s výhledem na rok 2007. 

• Požární zabezpečení fakulty – slavnostní ukončení a předání proběhne 11. 12. 06. 
                                                               V období od 10. 12. 06 do 31. 1. 2007 bude probíhat bezúplatný 
                                                               zkušební provoz. 

• Akce 2006 – Rekonstrukce vytápění, větrání a chlazení poslucháren B280 a B286 
                                                   - nový projekt vypracovala fa ATREA a podala nabídku na dodávku do konce 
                                                     roku 2006 s dokončením drobných úprav uvnitř poslucháren ve zkouškovém 

                               období leden, únor 2007. Bude hrazeno z investičních prostředků MŠMT. 
                               Výuka by neměla být touto rekonstrukcí narušena, v případě, že by se  
                               vyskytly jakékoliv problémy, nutno je ihned nahlásit Prof. Šenbergerovi. 

           - Rekonstrukce rozvaděčů – z rozpočtu FSv 
           - Pokládka podlah ve 3. podlaží budovy A – provedení v týdnu Vánoc 
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• Akce 2007 – Zastřešení atria v budově D – je zpracovaná projektová dokumentace, 
                                                                                                   v nejbližší době vydání stavebního povolení, 
                                                                                                   předpokládané zahájení stavby – duben 2007, 
                                                                                                                            ukončení stavby – září 2007  

             - Rekonstrukce a rozšíření prostor stravování v objektu B /bufet/ - projekty 
                                                               do konce února 2007, paralelně bude podána 
                                                               žádost o stavební povolení a výběr dodavatele, 
                                                               zahájení stavby v červenci 2007, dokončení  
                                                               září 2007. 
 

7. Hospodaření fakulty 
Vzhledem k tomu, že uzávěrka hospodaření fakulty k 31. 10. 06 bude k dispozici až ve čtvrtek 16. 11., 
uvedl tajemník pro vedoucí kateder pouze několik doporučení vztahujících se k závěru letošního roku. 

• Je vhodné a účelné beze zbytku použít prostředky dotace /nákladových limitů/, které jsou 
určeny jak na mzdy tak na ostatní provozní náklady kateder a středisek, přitom výše mzdových 
prostředků je v pravomoci vedoucího katedry/střediska. 

• Beze zbytku vyčerpat režii DČ katedry. 
• NIV prostředky grantů včetně katedrové režie z grantů mohou být prostřednictvím fondu 

účelově určených prostředků převedeny do příštího roku, a to max. do výše 5% celého grantu. 
• Prostředky VZ včetně režie je možné převést do fondu účelových prostředků opět do výše 5%. 

        Popsané možnosti vytvářejí dostatečný prostor pro efektivní a účelné využití NIV prostředků. 
• VZ kategorie B budou podobně jako v minulém roce ze strany fakulty podpořeny a 

financovány z odpisů a dále z pololetních odměn. 
• Podle příkazu rektora ČVUT vytváří škola s účinností od 1. 7. 2006 sociální fond a to ve výši 

1% z vyplacených mezd. Pokud jde o použití, podrobnější pokyny připravuje R ČVUT. 
• Pan tajemník dále informoval o výsledku kontroly MŠMT provedené v období července-září 

t.r. na ČVUT. Nedostatky zjištěné na fakultě se týkaly v jednom případě zadávacího řízení, 
v jednom případě rozdílu mezi údaji FIS a výkazu řešitele. Opakovaně byly vytýkány 
nedostatky, týkající se vyhlášky 461/2002 k provádění zákona o finanční kontrole, a sice 
potvrzování účetních operací příkazci, správci rozpočtu a účetní. Proti popsaným nedostatkům 
podala fakulta písemnou námitku. 

• Kontroly čerpání prostředků GA ČR – ve třech případech vydala GA rozhodnutí o vrácení 
financí do státního rozpočtu, kdy posoudila jejich použití jako neoprávněné. Jedná se o částku 
celkem 119 tis. Kč. Proti tomuto rozhodnutí není možné odvolání, další postup GA ČR je 
předání podnětu Finančnímu úřadu k provedení kontroly. 

• Dne 1. 12. 06 nabyla platnost nová směrnice fakulty o doplňkové činnosti.  Se zájemci s řad 
řešitelů se uskuteční informativní schůzka v termínu do konce listopadu t.r. 

 
 
 
Příští zasedání Grémia děkana se bude konat 18. prosince 2006 od 14,00 hod. ve velké 
zasedací místnosti B 169. 
 
 
 Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., v.r. 
 děkan FSv 
 
 
 
V Praze dne 16. 11. 2006  
Zapsala: Z. Zatloukalová 
 


	Pan děkan informoval o své návštěvě SPŠ ve východočeském kraji a o zájmu vedení VOŠ v Náchodě 

