
Z á p i s     č.    1 
ze zasedání Grémia děkanky, konaného 11. 3. 2013  

Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Kontrola zápisu č. 5/2012 – bez připomínek 

2. Informace paní děkanky 
 Financování vědy a výzkumu – do roku 2016 platí model M13 

 Centra kompetence – je podepsána smlouva, 11. 4. 2013 se uskuteční úvodní setkání všech 
                                          účastníků na tomto projektu 

 Udělení akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru 
„Management a ekonomika ve stavebnictví“ na dobu platnosti do 31. 3. 2017 – paní děkanka 
poděkovala za přípravu materiálů Doc. Tomkovi a Ing. Hamarové 

 Od 13. 3. 2013 je na FSv otevřena nová místnost pro studenty /As-140/, jejíž využívání se řídí  
samostatným provozním řádem. Místnost zajišťuje nově vzniklý Studentský klub FSv a je 
určena k setkávání studentů, jejich volnočasovým aktivitám, relaxaci i samostudiu. Zároveň 
zde budou probíhat nejrůznější akce, jako besedy, prezentace aj. 

 Paní děkanka poděkovala všem za toleranci a vstřícnost v souvislosti s probíhající rozsáhlou 
rekonstrukcí budovy A.

3. Pedagogické záležitosti
Prof. Máca podal následující informace:

 Vedení bakalářských a diplomových prací – vedením těchto prací mohou být pověřeni pouze 
                                                                                                    akademičtí pracovníci – tj. pracovníci přijatí na 
                                                                                                    základě konkurzu na pozice profesorů, docentů, 
                                                                                                    odborných asistentů, vědeckých pracovníků. 

 Financování na základě pedagogických výkonů – v nejbližším období lze očekávat pokles 
                                                                                                             přijatých a financovaných studentů. I když 
                                                                                                             se vedení snaží tento nepříznivý trend, 

/související mj. i s demografickým vývojem/
                                                                                                             omezit a dopady na katedry zmírnit /např. 

zavedením studijního programu Stavitelství/,
katedry však budou muset v budoucnu zvýšit

                                                                                                             svou aktivitu v získávání prostředků též  
v jiných oblastech.

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

 SGS 2013 – pro rok 2013 vyšší rozpočet, vedením byly schváleny úpravy pro výpočet na FSv: 
                                                 a/ Ai – bere se zprůměrňovaná hodnota za posledních 5 let 
                                                 b/ Jelikož nelze jednoznačně přiřadit část výpočtu týkající se Mi- tedy mgr   
                                                     studenty k jednotlivým katedrám, je uplatněn výpočet vycházející z  

pedagogického zatížení kateder v jednotlivých studijních programech
                                                 c/ Pro zajištění „zpomalení dopadu meziročních změn“ se konečná hodnota 
                                                     průměruje s předchozím rokem. 

 Vyhlášení veřejné soutěže GA ČR s počátkem řešení v roce 2014 – týká se standardních 
projektů, postdoktorských projektů a mezinárodních projektů ve spolupráci s Deutsche 
Forschungsgemeinschaft /DFG/, National Research Foundation of Korea /NRF/ a National
Science Council of Taiwan /NSC/ - soutěžní lhůta 7. 3. 2013 – 18. 4. 2013. 

 VVVS – harmonogram zpracování do RIV13 –
                                             → vkládání výsledků do aplikace VVVS do 31.3.2013 
                                             → kontrola návaznosti výsledků na akce od 3. 4. do 16. 4. 2013 
                                                  Na rozdíl od loňského roku nebude možné od 1. 4. provádět žádné 
                                                  změny v údajích výsledků určených k odeslání do RIV. 
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                                             → zpracování výsledků oddělením VIC a odeslání na jednotlivé resorty  
od 1. 4. 2013 do odeslání.

 Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených 
programů /platná pro léta 2013 až 2015/ - metodika je strukturována do tří propojených pilířů, 
které se uplatní ve vzájemné součinnosti:  
► Pilíř I: Oborové hodnocení publikačních výsledků 
► Pilíř II: Hodnocení kvality vybraných výsledků 
►Pilíř III: Hodnocení patentů a nepublikačních výsledků aplikovaného výzkumu 

 Různé – doplnit výsledky do VVVS
- CLIMA 2013 – 16.-19. 6. 2013
- Konference CESB13 – 26.-28.6.2013

5. Rozvoj
Doc. Čiháková podala následující informace: 

 Rozvojové projekty ukončené v r. 2012, se ZOŘ v únoru 2013: 

Fakulta stavební Poskytnuté finanční prostředky v tis. Kč 
Tématický okruh Počet projektů Kapitálové Běžné Celkem 

A 3 4989 0 4989
F 16 0 1848 1848
G 11 0 834 834

CELKEM 30 4989 2682 7671

 FRVŠ – projekty aktuální – řešení a závěrečná zpráva v r. 2013, oponentní řízení v r. 2014, 
                                                                          1 projekt A ……….. 1,676 mil. Kč 
                                                                          6 projektů B1 …….. 0,922 mil. Kč 
                                                                          3 projekty G ……… 0,479 mil. Kč 
                                                                         Celkem 10 projektů:. 3,077 mil. Kč 
                                                                         z přihlášených 25 s celkovou částkou 10,762 mil. Kč. 

 FRVŠ nemá být v r. 2013 pro rok 2014 vyhlašován z důvodu významného snížení finanční 
dotace. Dotace bude přičleněna k IRP. 

 IRP /Institucionální rozvojové projekty/ - musí vycházet z Dlouhodobého záměru MŠMT a  
                                                                                                ČVUT. MŠMT vyhlásilo IRP pro r. 2012 v pololetí  
                                                                                                r. 2011. Rok 2013 pokračuje s mírnými  
                                                                                                modifikacemi jako rok předešlý. V současné době 
                                                                                                má ČVUT od MŠMT schválen IRP na r. 2013. 
                                          Cíl IRP ČVUT: Zvýšení atraktivity a otevřenosti studijních programů na ČVUT. 

Oblasti IRP:
 Pilíř 1 – Kvalita a relevance ČVUT v domácím i mezinárodním prostředí  
 Dílčí projekty: a/ Procesní řízení školy /garant kvestor, prorektor pro rozvoj/  
                         b/ Jednotné prostředí studijních agend /garant prorektor pro studium/  
                         c/ Propagace studia technických a přírodovědných disciplín /garant prorektor pro vnější vztahy/ 
                         d/ Odpovědnost za zaměstnanost absolventů, spolupráce s praxí /garant prorektor pro vnější  

vztahy/
Pilíř 2 – Kvalita a atraktivita experimentální výuky a organizace – využívání prostor ČVUT  
Dílčí projekty: a/ Posílení přístrojového vybavení fakult a součástí /garant prorektor pro VaV/ 
                         b/ Podpora sdílení prostor a společných laboratoří /garant prorektor pro výstavbu/ 
Pilíř 3 – Otevřenost studijních programů /Open Access/ a horizontální prostupnost v rámci ČVUT, zahraniční 

spolupráce
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Dílčí projekty: a/ Rozvoj mezinárodní spolupráce /garant prorektor pro vnější vztahy/ 
                         b/ Anglické a české přednášky, prezentace a kvalifikační práce na webu /Open Access/ - /garant 

prorektor pro studium/.

6. Zahraniční styky 
Prof. Pavelka podal následující informace:

 IELTS, British Council představil na rektorátu možnosti zkoušek z angličtiny a přípravy na ně. 
Certifikáty uznávány v anglicky mluvících zemích, cena 4.850,- Kč za zkoušku, příprava 
7.000,- Kč, platnost certifikátu 2 roky. 
Podrobná informace na: http://www.britishcouncil.org/czechrepublic-exams-ielts.htm

 Možnost podávat žádosti o finanční prostředky na rektorát – výjezdy v zájmu a v rámci 
rozvoje ČVUT – běžné studijní cesty nebo konference nebudou ale podporovány. Příspěvek 
jen na dopravu do výše 18 tis. Kč. 

http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/granty/granty-cvut-na-studium-v-zahranici

 Možnost podávat žádosti o příplatek ke stipendiím na rektorát – platí pro studenty cizince, 
kteří nemohou dostat klasické stipendium. Rektorát přispívá 50% částky, kterou poskytne 
fakulta.

 Problematika studia íránských studentů a studentů z KLDR – prozatím se musíme držet zákona 
69/2006 o mezinárodních sankcích. Existuje vyjádření MŠMT, které prakticky neumožňuje 
studium na mgr. a doktorských programech na technických školách, jelikož nelze zajistit, že
studenti nebudou mít přístup k informacím, využitelným ve vojenství. Dle jednání na rektorátu 
je ale situace problematická, upřesňující informace říká, že přijetí těchto studentů ke studiu je 
záležitostí VŠ, ihned jsou ale sděleny možné sankce včetně právního postihu. Podle vyjádření 
ze schůzky proděkanů ale VŠ nemají prostředky na zjišťování bezpečnosti studia jednotlivých 
studentů, o umožnění či zákazu studia by měli rozhodnout zcela jiné složky státního aparátu – 
např. cizinecká policie aj. VŠ může zjistit jen odborné schopnosti žadatelů. Probíhá dotazovací 
řízení na MŠMT. 

7. Výstavba
Prof. Šenberger podal následující informace:

 Rekonstrukce budovy A – poděkoval zúčastněným za bezkolizní přestěhování na studentskou 
stranu budovy, informace o výstavbě jsou vyvěšeny na nástěnce u vstupu do budovy, naléhavá 
upozornění budou rozeslána e-mailem. 
Harmonogram výměny fasády se prozatím dodržuje, výměna LOP na západní straně bude 
ukončena do konce března t. r. 
Výměna výtahů v budově A se plánuje na prázdninové období 2013 

 Posluchárny C-sever – plánuje se rozdělení na dvě etapy /shodně s jižní stranou/. 
                                                                  1. etapa – podzim 2013 – výměna fasády /2NP, mezi oběma můstky do  

budovy D/
                                                                  2. etapa – r. 2014 – rekonstrukce interiérů poslucháren /ukončení do  

konce roku/

 Budova B a D – příprava na rekonstrukci budovy B-zahájení v r. 2015, bude vypracována  
studie k IZ

             - příprava na rekonstrukci LOP budovy D – zahájení v r. 2016 

 Drobnější akce – příprava na stavební úpravy tělocvičny/posilovny v 1.NP budovy B 
                                                      - obnova dřevěných laviček před vstupem na fakultu 

8. Hospodaření 
Pan tajemník podal následující informace k hospodaření fakulty za rok 2012: 

 V roce 2012 se již výrazně projevila řada úsporných opatření realizovaných v rámci 
normativních i nenormativních NS, všechny hlavní nákladové skupiny vykázaly ve srovnání
s rokem 2011 pokles v objemu čerpání. 

http://www.britishcouncil.org/czechrepublic-exams-ielts.htm
http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/granty/granty-cvut-na-studium-v-zahranici
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 Metodikou rozpisu základního příspěvku a dotace na vědu a výzkum /TA122/ došlo 
k vyváženějšímu stavu zdrojů mezi normativním a nenormativním úsekem FSv.  

 Dosažený hospodářský výsledek umožnil posílení „rezervních“ zdrojů /FPP a FÚUP/ a ve 
srovnání s rokem 2011 došlo téměř k dvojnásobnému navýšení zůstatku na fondech FSv na 
101 mil. Kč. 

 Hospodářské výsledky za rok 2012 přispěly ke zvýšení ekonomické stability FSv. 

 Nadlimitní VŘ na nákup IT techniky a služeb – bylo realizováno Oznámení o vyhlášení VŘ, 
                                                                                                          běží 30denní lhůta, pan tajemník dále podal  
                                                                                                          informaci o předpokládané realizaci nákupu IT  
                                                                                                          techniky po ukončení VŘ.  

Příští termín zasedání GD bude stanoven dodatečně. 

Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
                                                                                                                děkanka 

V Praze dne 25. 3. 2013
Zapsala: Z. Zatloukalová


