
Z á p i s    �.    1 
ze zasedání Grémia d�kana ze dne 19. 2. 2007  

P�ítomni: dle prezen�ní listiny 
 
Pan prod. Jettmar omluvil neú�ast pana d�kana, pana prod�kana Máci a prod�kana Košatky. 
 

1. Požární bezpe�nost v objektech fakulty stavební 
V úvodu zasedání GD vystoupil Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D. z požárn�-technického servisu fy 
KRASO Praha s instrukcemi k požární bezpe�nosti na fakult� v souvislosti s dokon�enou rekonstrukcí 
protipožárního zabezpe�ení /opat�ení p�i vzniku požáru, požární poplachová sm�rnice, požární 
evakua�ní plán, školení student� o požární ochran� apod./.  
 

2. Technologické a inova�ní centrum �VUT Praha 
Na zasedání GD vystoupil dále RNDr. Milan Press-�editel TIC �VUT Praha s informací o službách TIC 
�VUT, jeho sou�ásti V�deckého inkubátoru, odd. transferu technologií a informací a dále o stavu 
p�íprav technologického parku. P�edstavil sou�asn� ved. pracovníky v�deckého inkubátoru –Mgr. Sovu 
a technologického transferu – Ing. Samouru. Na GD byly rozdány propaga�ní materiály. Bližší 
informace lze nalézt na www.bic.cvut.cz. 
 

3.  Schválení zápisu a kontrola úkol� z minulého GD – bez p�ipomínek. 
 

4.  V�da a výzkum 
Prof. Hájek podal následující informace: 

• Workshop  �VUT 2007  - koná se v dob� od  19. – 23. 2. 2007 na FSv, bližší informace na 
                                                                                              http://workshop.cvut.cz/2007/ 

• Ukon�ení doktorského studia – jedná se o  doktorandy, kte�í mají podat DP do 28. 2. 2007 
                                                                 /kon�í již 7.rok/.  
                             Na základ� rozhodnutí vedení fakulty bylo stanoveno následující: 

- žádost k prodloužení termínu podání DP p�edat d�kanovi do 28.2.07 se zd�vodn�ním, 
stavem prací a �asovým harmonogramem garantujícím ukon�ení nejdéle do 30. 9. 
2007  

- zd�vodn�ní školitelem musí obsahovat garantování odevzdání práce ve stanoveném 
termínu – ne delším než 30. 9. 2007 

- pokud školitel potvrdí žádost a zd�vodn�ní, p�ebírá spoluzodpov�dnost za dodržení 
�asového harmonogramu vedoucího k ukon�ení práce. 
                                                                                              T: do 28. 2. 2007  

• Reakreditace doktorských studijních program� – jedná se o reakreditaci doktorských studijních 
                                                                  program� a obor� SI a G+K  na FSv a zm�nu délky studia  ze  
                                                                  3 na 4 roky. 
                                                                  P�edsedou OR dokt. st. programu Stavební inženýrství byl  
                                                                  zvolen Prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. 

• Proficio technology Skotsko – návšt�va se uskute�ní 1. 3. 2007 na FSv /Derek S.E. Fordyce 
                                                                + 4 další �lenové delegace/. 
                                                                Vedoucí kateder nahlási sv�j zájem o ú�ast na jednání do 
                                                                26. 2. 2007 Prof. Hájkovi. 
                              Bližší informace k uvedeným bod�m jsou  na adrese 
                                                  http://web.fsv.cvut.cz/~hajekp/VV/ 
 

 
5. Rozvoj 

Prod. Jettmar podal následující informace: 
• Projekty FRVŠ 2006 – ve dnech 7. – 8. 2. 2006 prob�hlo záv�re�né oponentní �ízení, všechny  
                                             projekty ukon�eny bez výhrad 
• Projekty FRVŠ 2007 – z 39 podaných návrh� bylo vybráno 14 projekt� 
• Projekty FRVŠ 2008 – vyhlášení se p�edpokládá v dubnu 2007 
• Rozvojové projekty MŠMT 2006 – �ešitelé /spolu�ešitelé/ obdrželi pokyny.  

                         Do konce b�ezna vedoucí kateder p�edloží Doc. Jettmarovi svoji p�edstavu 
              o celoživotním vzd�lávání a Univerzit� 3. v�ku pro další roky /2007+2008/. 
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6. Zahrani�ní styky 

Doc. Huml podal následující informace:  
• Vedoucí kateder p�edají na odd. pro ZS p�edpokládané požadavky na mimo�ádné �áste�né 

hrazení náklad� na zahrani�ní výjezdy z prost�edk� fakulty. Musí být p�ipojeno �ádné a jasné 
zd�vodn�ní požadavku, kdy finan�ní krytí ze strany fakulty není nárokové.  
Termín: vždy pro �tvrtletí na za�átku p�edcházejícího m�síce /b�ezen, �erven, zá�í, prosinec/. 

• P�i p�edkládání návrhových list� /NL/ je nutné, aby doba trvání akce byla v souladu 
s uvád�nou dobou trvání zahrani�ní cesty /max. 2 dny navíc, u nejvzdálen�jších destinací pak 
max. 4 dny/. Tzv. „p�erušení cesty“ se souhlasem zam�stnavatele /nap�. �ádná dovolená/ je 
možné �ešit novým zp�sobem v souladu s novelou ZP, ale vše musí být p�edem uvedeno na 
NL. Dále na NL musí být stanovena výše „limitu na ubytování“ /nový požadavek dle ZP/. 
Zprávy z cest musí p�edávat i doktorandi – formulá�e jsou na webu a bude p�edán i formulá� o 
p�ijetí zahr. hosta. Termín: pr�b�žn� 

• Jestliže pracovník nenastoupí zahrani�ní cestu, je nutné okamžit� informovat odd. pro ZS a 
pokud pracovník p�evzal zálohu na prac. cestu, je povinen ji bez zbyte�ných odklad� vrátit 
zp�t do pokladny. Nastanou-li oproti údaj�m v NL jakékoliv zm�ny, je povinností 
zam�stnance ihned tyto zm�ny písemn� sd�lit pí Náprstkové a p�ípadn� p�ijít do odd. pro ZS 
opravit NL. V souvislosti se zcela nep�ípustným �ešením pr�b�hu a následného vyú�tování 
zahr. cesty dvou doktorand� bude s nimi zahájeno na úrovni fakulty disciplinární �ízení. 

• Pokud pracovník neuskute�nil pracovní cestu a bylo za n�j uhrazeno bezhotovostním 
zp�sobem vložné, p�ípadn� záloha na ubytování, je nutné, aby byla za n�j vyslána jiná osoba a 
není-li to možné, pak je povinností vyžádat od zahrani�ního p�íjemce „platbu zp�t“ na ú�et 
fakulty. V lo�ském roce 22 p�ípad� neuskute�n�né cesty bez požadavku na vrácení poplatk�. 

• Vedoucí kateder nahlásí prod. pro ZS aktuální stav smluv se zahrani�ím. Nefunk�ní dohody je 
nutné zrušit. Termín: do 15. 3. 2007  

• Od února 2007 platí pro celé �VUT nová pravidla pro p�id�lování mimo�ádných stipendií pro 
zahrani�ní a domácí studenty. Jedná se o 4 druhy pravidel a to pro: a/ zahrani�ní studenty, 
p�ijížd�jící  studovat  magisterské  stud. program,  b/ p�ijížd�jící studovat  doktorské programy,  
c/ pro tuzemské studenty odjížd�jící na studia do zahrani�í /Double Degree/ nebo za jinými 
aktivitami v zájmu �VUT, d/ pro studenty �VUT odjížd�jící v rámci mobilit podporovaných 
EU /nap�. Erasmus/. Zástupci pedagogického prod�kana doporu�í prod. Mácovi, zda má být 
stipendium p�ípadnému žadateli p�id�leno nebo ne, protože v p�ípadech ad a/, b/ a c/ bude 50% 
náklad� na mimo�ádné stipendium hrazeno ze stipendijního fondu fakulty. 

 
7. Výstavba 

Prof. Šenberger informoval o termínu 28. 2. 2007, kdy bude  p�edána akce „rekonstrukce 
vzduchotechniky v posluchárnách B“ do užívání. 
 

8. Hospoda�ení fakulty 
Pan tajemník podal následující informace: 

• Postup prací p�i záv�rce roku 2006 – ani v roce 2006 se nepoda�ilo zvládnout a provést 
všechny záv�rkové práce bez problém� a bez hrozby z prodlení. Po�et doklad� i rozsah zm�n 
v dispozicích k úhradám a k ú�tování p�ed�il o�ekávání. Fakulta tak nemohla splnit termíny,  
stanovené pro p�edání informací o mzdách roku 2006 a o p�evodech do fond� 

               v harmonogramu pro ú�etní uzáv�rku školy. 
• Výsledek hospoda�ení fakulty – výnosy – 704,169 mil. K� 

                                                                -  náklady  – 704,084 mil. K� 
                                                                -  zisk -      0,085 mil. K� /v dopl�kové �innosti/ 
               - p�evody do fondu ú�elov� ur�ených provozních prost�edk�  /ÚUPP/  - 6,296 mil. K� 
                                                            v tom:  granty GA �R   - 0,539 mil. K� 
                                                                                    VC    - 1,335 mil. K� 
      VZ    - 4,335 mil. K� 
      ostatní granty   - 0,87   mil. K� 
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              - p�evod do fondu provozních prost�edk�   - 9,680 mil. K� 
                                      /úspory, nepoužitá �ást ú�elové dotace pro stud. program A, �ást p�id�lené 
                                       rezervy z MŠMT a �VUT, tedy prost�edky, které z �asových d�vod� nemohly 
                                       být použity k vyplacení odm�n/ 
              - tvorba sociálního fondu   - 1,818 mil. K� 
 - fond odm�n    - 5,104 mil. K� 
 - fond rezervní    - 7,607 mil. K� 
 - ú�el. investi�ní dotace – p�ístroje             - 20,548 mil. K� 

Podrobné informace o hospoda�ení v roce 2006 budou uvedeny ve zpráv� o hospoda�ení. 
• V roce 2007 dochází ke zm�n� v ú�tování  a použití prost�edk� fondu ÚUPP – za každý grant 

                                                       i VZ bude další, samostatné �íslo akce. 
 
                                                          

9. R�zné 
      9.1. Vedoucí kateder/pracoviš� byli vyzváni elektronickou poštou, aby do 5. 3. 2007 provedli kontrolu 
                a potvrdili svým podpisem správnost výpo�t� pedagogického zatížení kateder, které zpracovala 
                Ing. J. Ku�erová, CSc. jako podklad pro Metodiku rozpisu mzdových prost�edk� . Materiál je  
                p�ipraven u Ing. Ku�erové a v dob� od 26. 2. – 5. 3. je u ní k dispozici pro kontrolu a zajišt�ní podpis�. 
 
       9.2. Pan tajemník p�ipomn�l vedoucím kateder, že náhrady z mezd jsou sou�ástí mzdových náklad�. 
                Jejich výši však lze usm�r�ovat – viz OPOFIN 2/2007. 
 
     9.3. Pan tajemník informoval o vývoji krádeží v roce 2006, kdy výrazný pokles byl zaznamenán ve IV.  
               �tvrtletí 06 po zprovozn�ní turniket�. V posledním m�síci však byly zaznamenány 4 p�ípady 
               odcizení notebook�. 
 
       9.4. Dne 19.2.2007 ve 13,30 hod. se uskute�ní na FSv v B 169 mimo�ádné Grémium rektora �VUT ke  
               zm�n� vnit�ního mzdového p�edpisu, platného od 1. 4. 2007. 
 
       9.5. Doc. Jettmar informoval o možnosti podávání návrh� na projekty na podporu celoškolských aktivit 
                v termínu do 15. 3. 2007 na R �VUT Doc. Váškovi – odd. pro rozvoj. 
 
      9.6. Prof. Hájek informoval o p�ipravovaném pr�zkumu absolvent� doktorského studia – informace Doc. 
              �íhy z odd. VV� rektorátu  bude rozeslána prost�ednictvím VIC FSv všem zam�stnanc�m fakulty. 
 
       
                
 
P�íští zasedání Grémia d�kana se bude konat 2. 4. 2007 od 14,00 hod. ve velké zasedací 
místnosti B 169. 
     
 
       Doc. Ing. Josef Jettmar, CSc., v.r. 
                                                                                              zást. d�kana  
 
 
 
V Praze dne 23. 2. 2007  
Zapsala: Z. Zatloukalová 
 


