
Z á p i s    č. 3 
ze zasedání Grémia děkanky, konaného  24. 10.  2016  

Přítomni: dle prezenční listiny 
Hosté:         prof. Ing. J. Tywoniak, CSc., Ing. D. Pešek, Mgr. L. Czivišová 
 
 

1. Kontrola zápisu č. 2/2016 – bez připomínek 
 

2. Prezentace k projektům OP VVV – prof. Tywoniak, Ing. Pešek 
„Využití OP VVV pro zkvalitnění doktorského studia“ 

 
3. Prezentace – Zákon č. 340/2015 – O zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) – 
Mgr. Czivišová 

 
4. Prezentace – Grafický manuál ČVUT – Ing. Gallová 

 
5. Pedagogická činnost 

Prod. Máca podal následující informace: 
• přehled počtu absolventů v ak. r. 2015/2016 (bc + mgr studijní programy) 
• výsledky přijímacího řízení pro ak. r. 2016/2017 

 
Podrobnosti viz: http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/prodekan/prodekan.php  
 
Volné dny v ZS ak. r. 2016/2017: 
18.11. 2016 (pátek) – děkanské volno 
30.11. 2016 (středa) – děkanský den 
 
Přesuny výuky: 
1.11. 2016  - výuka jako pátek lichého týdne 
2.1. 2017  - výuka jako pátek lichého týdne 
3.1. – 6.1. 2017 - rozvrh sudého týdne 
 
Dny otevřených dveří: 30. 11. 2016, 27. 1. 2017 
 

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

• přehled hodnocení univerzit – QS World University Rankings  
- ČVUT: 501.-550. místo, odbornost Engineering-Civil and Structural:  51.-100. místo  

• HSDS Hodnocení doktorandů 2015/2016 (období 1.10. 2015 – 30.9. 2016) 
• projekty TAČR – Epsilon  
• žádost o průběžné doplňování výsledků do VVVS 

 
7. Rozvoj 

Prod. Čiháková podala následující informace: 
• FCA – 3 projekty (K126, K134, K220) proběhla kontrola čerpání financování projektů 
• projekty RPMT 2016 

Dokončení do 31.12. 2016 (přesun financí není možný, je třeba využít zdroje 100%),  
Termín pro závěrečné zprávy a vyplněné karty je 9.1. 2017 
Oponentní řízení na Fakultě stavební 12.1.2017 

• RPMT 2017 – plánováno je navýšení prostředků 
• IP projekty 2016 – bylo předloženo na rektorát průběžné plnění 
• IP 2017 – bude posíleno financování IT na FSv 

 
8. Zahraniční styky 

Prod. Pavelka – podal následující informace: 
• řešení vyplácení cestovného u tuzemských a zahraničních služebních cest studentů a 

zahraničním lektorům 
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- má-li student uzavřenu s FSv smlouvu o DPP/DPČ – řeší se cestovné jako standardní 
služební cesta 
- nemá-li student s FSv uzavřenu smlouvu o DPP/DPČ – lze cestovné řešit formou účelového 
stipendia  nejlépe z grantu/projektu; alokované zdroje na cestovné pro studenty u SGS lze na 
požádání změnit na stipendia; lze dát zálohu a není podmínkou, že stipendium musí pokrýt 
zcela všechny náklady cesty studenta 
- zahraničním lektorům bude cestovné propláceno na základě příkazní smlouvy (viz. webové 
stránky) 
 

9. Výstavba 
Prod. Šenberger podal následující informace: 

• dokončení oprav podlahových krytin v 1.-3. podlaží budovy B 
• parkoviště za budovou D připraveno ke kolaudaci 
• dokončení projektů na rekonstrukci budovy H 
• odevzdání projektu na rekonstrukci dvou poslucháren v budově B 
• 2 studentské soutěže - úprava studovny (vedle z.m. B168) 

                                  - rekonstrukce čítárny 
• příprava VŘ na projektanta rekonstrukce budovy B 
• parkování v Kolejní ulici 
• zastřešení prostoru „bazénku“ u hl. vchodu FSv 

 
10. Hospodaření 

Ing. Vlasák podal následující informace: 
• přehled „Čerpání zdrojů TA101, TA 122 a FPP na katedrách k 31. 8. 2016“ 

- nevyčerpané režie k 31.12. 2016 budou katedrám převedeny na zdroje TA101 
• Příkaz děkanky č. 1/2016  k provedení prověrek BOZP a PO 
• Příkaz děkanky č.2/2016 k provedení inventarizace majetku v r. 2016 
• termín zasílání žádostí o spolufinancování výuky v terénu a exkurzí - 3. 2. 2017 
• žádost o dodržování termínu dodávání podkladů pro personální odd., odd. PaM a doplňkové 

činnosti – do 25. dne v měsíci 
 

11. Různé 
• vystoupení rektora ČVUT – informace k mediální kauze ČVUT 
• Výroční zpráva FSv 2015 

 
12. Informace děkanky 

• schůzka děkanů stavebních fakult v Brně – témata: akreditace, příprava nového Statutu 
univerzit v souladu s novým VŠ zákonem 

•  představení nového vedoucího katedry zdravotního a ekologického inženýrství – doc. Ing. 
Davida Stránského, Ph.D. 

Doc. Bobok předal paní děkance dopis pro vedení FSv. 
 
13. Informace předsedy AS FSv doc. Ing. B. Košatky, CSc. 

• schválení vypsání voleb do AS FSv a AS ČVUT, termín voleb: 22.-23.11.2016 
• žádost o rozšíření této informace studentům 

 
14. Usnesení Grémia děkanky 

Grémium děkanky podporuje prohlášení děkanů vyjádřené v dopise rektorovi ČVUT ze dne 16.10.2016 
a podporují děkanku, aby za fakultu nadále jednala ve smyslu tohoto prohlášení. 
 
 
Termín příštího zasedání GD bude stanoven dodatečně.   

 

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

Zapsala: M. Vavřinová 
V Praze dne 26. 10. 2016 
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