
Z á p i s     č.  1 
ze zasedání Grémia děkanky, konaného 13. 2. 2012  

Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Kontrola zápisu č. 4/2011 – bez připomínek 

2. Informace paní děkanky ze zasedání Grémia rektora ze 6. 2. 2012 
 Rozpis dotace na rok 2012 – hlavními ukazateli pro rozpis je podíl pedagogické

                                                                           a vědeckovýzkumné činnosti /body z RIV/. 
Pedagogický podíl klesá, v podílu na rozvoj výzkumu

                                                                           je fakulta stavební na 2. místě /1.-FEL, 3.-FS/. 
                                                                           Předběžný rozpis bude dále projednáván na GR 27. 2. t. r. 

 Reorganizace SÚZ – podle posledních návrhů bude stávající SÚZ rozdělena na dvě 
                                                               nové součásti, v současné době jsou řešeny převážně právní otázky 
                                                               a jsou připravovány organizační struktury a organizační řády. 

 Nový systém využití identifikačních karet zaměstnanců a studentů ČVUT – připravuje se 
                                                               postupná výměna karet, VIC připravuje ekonomický rozbor zavádění 
                                                               a provozu, který bude dále projednáván na úrovni ČVUT. 

 Nové Příkazy rektora, týkající se poplatků spojených se studiem a úhrad za mimořádné 
a nadstandardní administrativní úkony – navržené změny budou předloženy ke schválení AS 
                                                                 ČVUT. 

3. Pedagogické záležitosti
Prod. Máca podal následující informace:

• Reakreditace bc stud. programu SI – návrh byl VR FSv 9. 2. t. r. schválen
•     Současní absolventi mgr. studia – v průměru 7% studentů končí s vyznamenáním 
•     Studijní a zkušební řád – upozornil na předávání mylných informací studentům /především 
                                               opravné termíny zkoušek/ a kladl důraz na seznámení se pozorně  
                                               se SZŘ ČVUT 
•     Upozornění na neprodlené uložení stud. výsledků do KOSu. 

4. Věda a výzkum 
Prod. Hájek podal následující informace:

 Náběh systému KOS pro doktorské studium – týká se klasifikace doktorandů 1. ročníků  
s nástupem od 1. 9. 2011 a 1. 2. 2012

 Počty doktorandů na školitele – čl. 27 SZŘ ČVUT.  
                                                                                 Školitelé bez titulů /Prof., Doc., DrSc./ mohou školit max. 

2 doktorandy po schválení žádostí VR FSv – žádosti musí
                                                                                 obsahovat řádné zdůvodnění. Třetí doktorand na daného  
                                                                                 školitele bude předkládán VR FSv ke schválení zcela  
                                                                                 výjimečně – a to především v případě, kdy školitel podal  
                                                                                 žádost o zahájení habilitačního řízení a splňuje požadovaná 
                                                                                 vědeckovýzkumná a pedagogická kritéria. Tyto žádosti budou 
                                                                                 před postoupením na VR FSv schvalovány proděkanem pro 
                                                                                 VaV. Ostatní žádosti, které nebudou splňovat uvedené  
                                                                                 náležitosti, nebude odd. VaV přijímat. 

 Povinnost splnění kvalitativních požadavků k obhajobě disertační práce 
 SGS 2012 – harmonogram:

                                  dokončení hodnocení závěrečných/průběžných zpráv grantů do 12. 2. 2012  
                                  vyjádření OHK k přihláškám nových grantů   do 19. 2. 2012  
                                  schválení hodnocení závěrečných/průběžných zpráv grantů do 19. 2. 2012  
                                  jednání GK k hodnocení grantů a SVK + výsledky  22.-23. 2. 2012  
                                  úprava rozpočtu redukovaných grantů    9. 3. 2012  

- předpokládané limity – simulace:
→ zaslat % rozdělení finančních prostředků u projektů více kateder 
     /po vzájemné dohodě/     do 13. 2. 2012  
→ zaslat tabulku s navrhovanou výší grantů pro projekty nové 
     i pokračující      do 14. 2. 2012  
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                                                → v případě návrhu na krácení napsat do tabulky stručné zdůvodnění 
         → v žádném případě nelze grant navyšovat oproti požadované výši 

Tabulku s přiděleným limitem na granty rozešle Prof. Hájek katedrám nejpozději do 14. 2. 2012  
                 během dopoledne. 

5. Rozvoj
Prod. Čiháková podala následující informace: 

 FRVŠ za období 2010 – 2012:

Rok A F G Celkem FRVŠ FSv
2010 4 13 4 21 8570 475
2011 2 14 9 25 6276 60
2012 3 16 11 30 7671 9

    A – inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku  
                                   a informačních technologií ve VŠ vzdělávání 
                             F – inovace studijních předmětů 
                             G – tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti 

 FRVŠ 2013 – čeká se na vyhlášení výběrového řízení 
 ISAAR – F: informační systém agendy agentury RVŠ pro FRVŠ 
 Požadavky na katedry: - pečlivě sledovat kvalifikovaný výběr řešitelů 

- doba projektu 3 roky, udržitelnost min. další 2 roky
                                                                  - veřejné finance – veřejně přístupné výstupy 

- dodržování pravidel /zákony, interní, speciální-FRVŠ/

6. Zahraničí 
Prod. Pavelka podal následující informace:

 Změny ve stravném při zahraničních cestách–viz stránky ZO.  
Nárok na zahraniční stravné vzniká přechodem státní hranice, u letů odletem a příletem. 
Výše stravného se určuje dobou mimo území ČR. Pokud je poskytnuta strava charakteru 
snídaně, obědu nebo večeře, na které zaměstnanec nepřispívá, výše stravného je procentuálně 
krácena následovně: 

a/ 1 hodina až 12 hodin: nárok na 1/3 denního stravného, z této částky vypočítáváme 
                  kapesné, 1 poskytnuté jídlo krátíme o 70%. Pokud však doba strávená v ČR je 
                  5 a více hodin a doba v zahraničí alespoň 1 nejdéle však 5 hodin, vzniká nárok jen 
                  na tuzemské stravné a doba strávená v zahraničí se připočítává k nároku na  

tuzemské stravné
b/ déle než 12 hodin – nejvýše však 18 hodin: nárok na 2/3 denního stravného, z této

                  částky vypočítáváme kapesné, každé poskytnuté jídlo /max. však 2/ krátíme o 35%. 
c/ déle než 18 hodin: denní stravné v plné výši, každé poskytnuté jídlo krátíme o 25%.

                  Vždy zůstává 25% z denního stravného na tzv. občerstvení, kterého se zaměstnanec 
                  nemůže vzdát. 

                                                            Sazby zahraničního stravného 2012 jsou zveřejněny na 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/cestovni_nahrady_66193.html

 Změny též pro rok 2012 ve stravném pro tuzemsko – za každý kalendářní den pracovní cesty  
                                                                                                                   poskytne zaměstnavatel zaměstnanci 
                                                                                                                   stravné podle §163 odst. 1 ZP nejméně  

ve výši:
                                              a/ 64,- Kč – trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin 

                  b/ 96,- Kč – trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 
                  c/ 151 Kč – trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/cestovni_nahrady_66193.html
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                                  K tuzemskému stravnému se kapesné nepřipočítává. 
 Příspěvek na zahraniční akad. pracovníky z rektorátu – pro rok 2012 činí příspěvek max. 

                                                                                                                     75 tis. Kč na osobu s tím, že pracoviště 
                                                                                                                      přidá stejnou částku. Celková výše je  
                                                                                                                      jen  400 tis. Kč, požadavek na odučení 
                                                                                                                      předmětu o 2-3 kreditech. 

 Stipendia zahraničním studentům – lze vyplatit 30ti násobek základu, který je pro rok 2012  
                                                                                      celkem 2.802,- Kč. Existují pravidla /metodika pro  
                                                                                      přidělování stipendií zahr. studentům mgr. studia/. 

 Věcný záměr nového cizineckého zákona – je ve fázi přípravy. Dne 28. 2. 2012 se bude konat 
                                                                                   setkání pracovníků vysokých škol se zástupci  
                                                                                   MVČR a MŠMT – byla předána řada podnětů od  
                                                                                   VŠ, účast fakulty stavební je zajištěna. 

 TEMPUS – master program in geodesy – příprava k účasti v programu, zaměřeném na Kosovo 

7. Výstavba
Prod. Šenberger podal informace k některým již ukončeným a plánovaným stavebním akcím:  

 Ukončené stavební práce – výměna oken v C 
 Probíhající stavební práce – 1. etapa výměny výtahů v B je ukončena, 16. 2. 2012 proběhne 

kolaudace, 20. 2. 2012 bude uvedeno do provozu
                            -  2. etapa bude zahájena v příštím týdnu – předpoklad ukončení začátkem dubna t.r.

 Plánované stavební práce – rekonstrukce poslucháren C – na MŠMT byl podán investiční 
                                                           záměr, všechny investiční záměry byly však z MŠMT vráceny 
                                                        - rekonstrukce budovy A – výměna fasády 

- rekonstrukce 9.–14. patra pro FIT
                                                                        Tato akce se v letošním roce neuskuteční – MŠMT zaslalo projekt 

k expertýze na FAST Brno, poté na MF.

8. Hospodaření 
Pan tajemník podal následující informace k hospodaření fakulty v r. 2011: 

 Trendy v plnění alikvóty základního limitu po jednotlivých katedrách–duben až prosinec 2011 
 Hospodářské výsledky k 31. 12. 2011 v členění na úsek normativní a nenormativní 
 Zdroje FSv a dopad na hospodářské výsledky normativních a mimonormativních částí FSv 
 Vývoj hospodaření v letech 2007– 2011, TA 01–základní limit  

9. Různé 
9.1. Pan tajemník podal předběžnou informaci o ukončení bezplatného režimu parkování v Nové budově  

              ČVUT. Od 2. 3. 2012 by měl platit nový režim placeného parkování. Po obdržení oficiálního ceníku  
              a pokynů z R/ČVUT bude informace rozeslána na katedry. 

9.2. Pan tajemník poděkoval vedoucím kateder za zaslané plány výuk v terénu a exkurzí. 

9.3. Pan tajemník podal informaci k nově upraveným podmínkám náhradního plnění organizací dle Zákona    
              o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Z důvodu vypovězení spolupráce ze strany spol. Office Depot byla  
              fakulta nucena najít nového partnera a uzavřela smlouvu se spol. PAS, která garantuje pro fakultu 
              zajištění neomezeného objemu dodávek v rámci náhradního plnění. 

Kontakt: www.pas.cz
Obdobnou smlouvu na tuto spolupráci má také DEZETA a B2Comp.

      Termín příštího zasedání GD bude sdělen dodatečně. 

Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., v.r.
                                                                                             děkanka 

V Praze dne 15. 2. 2012
Zapsala: Z. Zatloukalová

http://www.pas.cz/



