
Z á p i s    č. 1 
ze zasedání Grémia děkanky, konaného 3.4. 2017 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

1. Představení nového vedoucího katedry železničních staveb – Ing. Martina Lidmily, Ph.D.  
 

2. Kontrola zápisu č. 4/2016 – bez připomínek 
 

3. Informace děkanky z KR ČVUT 
• Metodika rozpisu příspěvků na ČVUT v r. 2017 

- požadavky na mimonormativ 
- dohoda děkanů fakult FSv, FS, FEL a FBMI pro rozdělení finančních prostředků za 

pedagogiku – poskytnutí částky ve výši 6,5 mil. Kč na kompenzaci propadů ostatních fakult. 
Zbylá část kompenzace (6,5 mil. Kč) bude poskytnuta z neúčelové rezervy rektora. 

- dohoda děkanů všech fakult – účast děkanů na jednání Hospodářské komise AS ČVUT 
k projednání otázky mimonormativu 

• situace v CIIRC – dopad financování provozu budovy i na Fakultu stavební 
• žádost děkanů fakult o předložení vyúčtování mimonormativu za loňský rok 
• nezačlenění oprav 2 poslucháren v budově „B“ FSv do plánu investic MŠMT na r. 2017- příslib, že 

opravy budou zařazeny do nového plánu na r. 2018. Stanovisko AS FSv vyjádřeno v Usnesení ze 
zasedání AS FSv ze dne 29.3. 2017. 

• řeší se otázka udržitelnosti UCEEB – finanční dotace ze 4 fakult podílejících se na UCEEB 
 

4. Pedagogická činnost 
• ukončení 1. kola podávání přihlášek do bakalářského a magisterského studia 

- celkový počet přihlášek do bakalářského studia: 1460 
• 4.4. – 5.4. 2017 – promoce pro bakalářské a magisterské studium 

- „Cena profesora Bechyně“ – cena za nejlepší diplomovou práci – 8 kategorií 
• elektronizace státních zkoušek v KOSu 

 
5. Věda a výzkum 

Prod. Hájek podal následující informace: 
• výsledky QS World University Rankings 2016/2017 
• V3S – odesílání do RIV 

- kontrolovat ve V3S a návaznosti na granty 
- kontrolu je možné provést do 12.4. 2017 – poté dojde k exportu dat do RIV 

• návrh nových Kvantifikovaných kritérií pro habilitační a jmenovací řízení 
- komentář zveřejněn na webu FSv 

 
6. Rozvoj 

Prod. Čiháková podala následující informace: 
• IP 2017 

- pro IP 2017 FSv získala částku v oblasti „Přístroje“ ve výši 4131 tis. Kč – jedná se pouze o 
investiční prostředky. Finance jsou alokovány pro VIC FSv 

- pro IP – Vnitřní soutěž byla fakulta vyzvána ke spolufinancování. Pro tuto část IP je 
k dispozici 2900,0 + 985,8 = 3 885,8 tis. Kč 

- přihlášeno bylo 20 projektů za celkem 5223 tis. Kč 
- po úpravách a zahrnutí všech projektů s potřebným snížením požadované částky bylo 

doporučeno k financování celkem 13 projektů v celkové částce 3885,8 tis. Kč 
- projekty jsou zahájeny a řešitelé mohou čerpat finance 
- projekty jsou jednoleté, řešení končí 31.12. 2017 
- závěrečné zprávy budou požadovány do 7.1. 2018 a oponentní řízení je předpokládáno 

v termínu 11.1. 2018 
 

• Výroční zpráva za rok 2016 
- vedoucí pracovišť jsou požádáni o stručné shrnutí v rozsahu 2 A4 (viz. minulé roky) za r. 2016 

– stačí aktualizovat stávající 
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7. Zahraniční styky 
Prod. Pavelka podal následující informace: 
• smlouva o spolupráci s univerzitou SIBSTRIN v Novosibirsku 
• zařazení časopisu Stavební obzor do databáze EBSCO 

- vedením FSv odsouhlasena odměna za recenzi v časopise Stavební obzor 
 

8. Výstavba 
Prod. Šenberger podal následující informace: 
• rekonstrukce budovy „B“ – k dispozici odborný posudek na stav budovy  
• příprava 3 projektů: 

- vzduchotechnika v budově „A“ + rekonstrukce WC v přízemí budovy „A“ 
- rekonstrukce parovodu v 1.NP budovy „C“ 
- rekonstrukce čítárny FSv 

• projekt rekonstrukce budovy H (“domečku“) – čeká se na schválení projektu OP VVV 
 

9. Hospodaření 
Ing. Vlasák podal následující informace: 
• plán výuky v terénu a exkurzí pro r. 2017 odsouhlasen vedením fakulty – příspěvek fakulty pro 

výuku v terénu: 587.210,- Kč, pro exkurze: 780.733,- Kč 
• parkoviště za budovou D – zkolaudováno, budou osazeny elektronické vstupy, předpokládá se 

parkování 18 služebních vozidel kateder, 13 míst bude nabídnuto vedoucím pracovníkům kateder a 
děkanátu 

• Příkaz rektora č.2/2017 „Zadávání veřejných zakázek“ 
• Příkaz děkanky č.3/2017 – „ PD k postupu naplnění účelu zákona č.340/2015 Sb. o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv)“ 

• Směrnice kvestora č. 110/2017 „SK k zajištění jednotné evidence smluv na ČVUT a 
k uveřejňování v registru smluv“ 

• upozornil na §304 Zákoníku práce – omezení výkonu shodné výdělečné činnosti zaměstnance 
s předmětem činnosti zaměstnavatele 

• osobní oddělení upozorňuje na nové formuláře pro DPČ, DPP, REDOP 
 
 

10. Různé 
• Ing. Líbenek informoval o rekonstrukci slaboproudých rozvodů během letních měsíců 
• prof. Hulec – nová Kritéria pro habilitační a jmenovací řízení – požadavek na H index komisí u 

architektury 
• prof. Tywoniak – vyzval k opatrnosti při zavádění elektronizace státních zkoušek 

 
 
 

Termín příštího zasedání GD bude stanoven dodatečně.   
 
 
 
 prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., v. r. 
 děkanka 
  
 
 
Zapsala: M. Vavřinová 
V Praze dne 4.4. 2017 
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