
Z á p i s      č.   3 
ze zasedání Grémia děkanky, konaného 25. 6. 2012  

Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Kontrola zápisu č. 2/2012 – bez připomínek 

V úvodu zasedání GD paní děkanka informovala o změnách v IRP a o současném průběhu projektu UCEEB. 
UCEEB je od 1. 4. 2012 samostatnou součástí, manažerem projektu je Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. Byla 
jmenována Řídící komise UCEEB, jejíž předsedou je Prof. Ing. Petr Moos, CSc. Dne 20. 6. 2012 proběhlo 
výběrové řízení na zhotovitele stavby, připravuje se VŘ na ředitele UCEEB, zahájení stavby se předpokládá do 
konce července 2012.  

2. Pedagogická činnost 
Prof. Máca podal následující informace:

 Přijímací zkoušky do 1. roč. bc studia – proběhlo za stejných podmínek jako v loňském roce 
 Mgr. studium – ve 2. týdnu července 2012 bude zasedat přijímací komise 
 V současné době probíhají SZZ 
 Přísné dodržování pravidel SZŘ 
 Promoce absolventů bc. studia – budou se konat 3. – 5. září 2012 

       Pan prorektor Jettmar upozornil, že od 1. 7. 2012 budou podklady o nostrifikace od uchazečů přijímány jak  
       v AJ, tak v ČJ. 

3. Věda a výzkum 
Prof. Hájek podal následující informace:

 Doktorské studium – pro zkvalitnění systému doktorského studia byla s účinností od 1. září 
2012/13 přijata nová opatření – nová pravidla pro jmenování školitelů a pro ukončení 
doktorských prací. Návrh nových pravidel byl schválen AS a VR FSv a bude vyvěšen na 
fakultním webu.

4. Rozvoj
Doc. Čiháková podala následující informace: 

 FRVŠ 2010-2012 + 2013 /projekty-finance/ - pro r. 2013 bylo schváleno 20 projektů v kat.  
                                                                                 B+G a 5 projektů v kat. A. 
       FRVŠ 2012 – změny v řešitelských týmech – průběžně podávat 

 Příprava projektů IRP a CRP – MŠMT vyhlásilo IRP a CRP pro r. 2013, které musí vycházet  
z DZ MŠMT a DZ a ADZ jednotlivých škol. IRP bude

                                                                               pokračovat  obdobně jako pro r. 2012 s tím, že na základě  
                                                                               požadavku ČVUT budou sníženy finance v kapitole  
                                                                               „Přístrojové vybavení“.  

CRP mají 3 vymezené oblasti.
                             V příloze zápisu je tabulka IRP 2013 a 2012 – při návrhu námětů nutno vycházet z plánu roku  
                             2012, neboť se v něm bude pokračovat. K tomu je zaslána tabulka IRP 2012 jako vodítko. 
                             Do posledního sloupce tabulky 2013 se napíše číslo odkazující na dílčí úkol z roku 2012, aby 
                             byla vidět návaznost. V případě, že některé dílčí aktivity čísla nemají, napíše se alespoň 
                             hlavní pořadové číslo, aby šlo námět dohledat. Veškeré náměty musejí vycházet z DZ 2011 –  
                             2015. Dále musejí přispívat k rozvoji školy jako celku. Celkový orientační limit pro rok 2013 
                             je 65 642 Kč. Celková částka na přístrojové vybavení by měla být vyčleněna na výši cca 16 –  
                             17 mil. Kč. Finanční nároky nutno ladit v odpovídajících poměrech vzhledem k roku 2012 
                             /v tabulce IRP 2012 na listu č. 2 jsou rozpisy dotací na jednotlivá pracoviště/. 

Termín na R/ČVUT je 9. 7. 2012, na fakultě do 3. 7. 2012 do 12,00 hod. 
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5. Výstavba
Ing. Lambojová v zast. Prof. Šenbergera podala následující informace:

 Výběrové řízení na rekonstrukci 5 poslucháren v budově C – termín pro odevzdání nabídek je 
2. 7. 2012. Předpokládá se, že práce budou zahájeny v průběhu srpna a bourací práce dle 
zadávacích podmínek budou ukončeny do 17. 9. t. r. Celková rekonstrukce pak nejpozději do 
30. 11. 2012.

 Probíhající výběrové řízení na výměnu fasády v budově A a s tím související práce silno a 
slaboproudu a topení – s ohledem na množství dotazů a doplnění zadání dochází k posunu 
termínu pro odevzdání nabídek na konec července. Předpoklad zahájení prací je září 2012. 
Bližší informace o průběhu realizace bude podána až po výběru dodavatele. 

 Bylo vypsáno výběrové řízení na výměnu výtahů v budově A – tato výměna proběhne ještě 
v letošním roce s ohledem na přidělení finančních prostředků z programu, který letos končí. 

 Mimo výše uvedené akce financované z MŠMT proběhne v letních měsících t. r. z prostředků 
fakulty rekonstrukce prostor v budově D /uvolněné kanceláře a dílny po katedře K220/, úprava 
studovny v 2. NP /větrání, topení, propojení s počítačovou místností/ a výměna topení u jižní 
fasády v 1. NP.

6. Hospodaření 
Pan tajemník podal informaci o

 plnění rozpisu základního limitu k 30. 4. 2012 na jednotlivých katedrách a o vývoji vybraných 
celofakultních nákladů v porovnání se stejným obdobím 2011 

 novém systému objednávání a přidělování stravenek pro letní období 2012 – uzávěrka 
objednávek pro měsíce červenec a srpen již proběhla. Výdej stravenek proběhne v tomto 
týdnu. Na měsíc září budou stravenky objednávány začátkem září t.r. 

 Zprávě o hospodaření za r. 2011 – bude předána členům EK AS FSv do 30. 6. 2012 a  
       předložena k projednání na zářijovém zasedání AS FSv. 

Na závěr paní děkanka poděkovala všem za spolupráci v letošním ak. roce a popřála 
všem příjemné a klidné prožití dovolených. 

Termín příštího zasedání GD bude stanoven v září t. r. a sdělen dodatečně.  

Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
                                                                         děkanka 

V Praze dne 25. 6. 2012
Zapsala: Z. Zatloukalová




