
Zápis   č. 3 
ze zasedání Grémia děkanky, konaného 13. 11. 2017  

Přítomni: dle prezenční listiny 
Hosté: doc. Ing. D. Macek, Ph.D., Ing. Hlaváčková, Ing. D. Hanušová 
 

1. Děkanka FSv  představila novou vedoucí Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví a současně 
členku GD doc. Ing. Renátu Schneiderovou-Heralovou, Ph.D. 
 

2. Kontrola zápisu č.2/2017 – bez připomínek 
 

3. Informace děkanky z KR ČVUT  
• výpověď z prostor ze Zikovy ulice – přestěhování rektorátu do nových prostor 
• stěhování našich pracovníků z NTK 
• finanční otázky a vnitřní předpisy ČVUT jsou registrované na MŠMT 
• nutnost ustanovit personální obsazení Rady pro vnitřní hodnocení dle nového VŠ zákona (členy by 

měli být děkani fakult) 
• AS ČVUT schválil rozpis veřejných finančních prostředků pro ČVUT, nutno připravit rozpis a 

rozpočet FSv 
 

4. Pedagogická činnost 
Prod. Máca podal následující informace: 
• statistika absolventů - ak. r. 2016/2017 
• statistika přijímacího řízení – ak. r. 2017/2018 
• volné dny v ZS 2017/2018 : 23.11.2017 – děkanský den, 2.1.2018 – děkanské volno 
• přesuny výuky: 3.1.2018 – výuka jako středa sudého týdne, 5.1.2018 – výuka jako pátek sudého 

týdne 
• Den otevřených dveří: 23.11.2017, 12.1.2018 

 
5. Věda a výzkum 

Prod. Hájek podal následující informace: 
• hodnocení studentů doktorského studia 

- vyplněno doktorandy a potvrzeno školiteli a katedrami 
- probíhá kontrola senátem 
- celkem hodnocených doktorandů – 395, z toho prezenční – 193 
- více než 100 bodů získalo 23 doktorandů, méně než 5 bodů získalo 64 doktorandů 

• hodnocení VVI Pilíř II 
• příprava akreditací doktorských studijních programů – předběžné předpokládané programy: 

DSP – české:  
Pozemní stavby 
Konstrukce a dopravní stavby  
Vodní hospodářství a vodní stavby 
Stavební management a inženýring 
Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě 
Fyzikální a materiálové inženýrství 
Matematika ve stavebním inženýrství 
Inženýrství životního prostředí 
  

Geodézie a kartografie 
 

Architektura a stavitelství 
Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví 
Ochrana a obnova památek 
 
DSP – anglické:  
Construction Management and Engineering 
Physical and Material Engineering 
Building and Structural Engineering 
Building Engineering  
Systems Engineering in the Building Industry and Capital Construction 
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Environmental Engineering 
Water Engineering and Water Management 
 

Geodesy and Cartography 
 

Architecture and Building Engineering 
Sustainable Development and Industrial heritage 
Architecture and Landscape Heritage (jen anglicky) 
 

Mezifakultní doktorský studijní program: Integrální bezpečnost (společně s Fakultou dopravní) 
 

• projekty OP VVV na podporu přípravy akreditací 
- FSv získala celkem 6 projektů v rámci OP VVV na podporu přípravy akreditací doktorských 

studijních programů 
- + 6 provázaných projektů na modernizaci infrastruktur doktorských programů 
- + 1 mezifakultní projekt s FD na přípravu programu Integrální bezpečnosti 

• žádost o průběžné doplňování výsledků do V3S 
 

6. Rozvoj 
Prod. Čiháková podala následující informace: 
• IP 2017 část: „Vnitřní soutěž“, financovaná MŠMT (ČVUT) + spolufinancování fakulty 

2900,0 tis. Kč + 985,8 tis. Kč = 3885,8 tis. Kč 
o řešitelé: z jednotlivých kateder a společné projekty v celkovém počtu 13 projektů 
o Harmonogram IP 2017 

- ukončení projektů do 31.12.2017  
- oponentura projektů a vyhodnocení výsledků řešení na FSv se bude konat dne 18.1.2018,   
  9.00hod, B168  
- závěrečné zprávy do 7.1.2018 

 

• IP 2018 část: Přístroje – oblast IT a Přístroje FSv  
o financování MŠMT (ČVUT) 4402 tis. Kč 
o spolufinancování FSv  2201 tis. Kč 
o řešitelé: Ing. T. Líbenek, Mgr. J. Šteffel 
o Náhradní zdroj, řídící prvek pro bezdrátovou síť, zálohování kritických míst IT infrastruktury 

z více zdrojů. 
o kapitálové zdroje: 4402 tis. Kč + 1760 tis. Kč = 6162 tis. Kč 
o běžné prostředky: 441 tis. Kč 

 

• IP – Vnitřní soutěž 2018 – bude vyhlášena do konce roku 2017 
 

7. Zahraniční styky 
Prod. Pavelka podal následující informace: 
• ukončení možnosti dofinancování výjezdů na obhajoby z finančních zdrojů Rektorátu  
• možnost čerpání celoškolských prostředků na stipendia studentů jednotlivých fakult 
• zahraniční návštěvy - plánované: univerzita na Tchajwanu, North Western….University (Čína) 
• uskutečněné zahraniční návštěvy: North Carolina University (USA) – navázané kontakty 
• časopis Stavební obzor 

- převažují zahraniční autoři 
- cíl: dostat se do významné citační databáze 
- žádost o zasílání a vyplňování recenzí 

 
8. Výstavba 

Prod. Šenberger podal následující informace: 
• ukončené akce z finančních prostředků MŠMT:  

- rekonstrukce parního topení v suterénu 
• probíhající akce z finančních prostředků MŠMT: 

- oprava vzduchotechniky v 1. a v -1NP budovy A + rekonstrukce toalet (dokončení plánováno 
v lednu 2018) 

• drobné akce z finančních prostředků FSV: 
- úprava čítárny – dokončení plánováno na konec listopadu 2017 
- rekonstrukce pokladny 
- úprava prostoru před zasedacími místnostmi B169 a B168 (pro výstavu Tvýma očima) 
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• příprava akcí na r. 2018: 
- z rozpočtu MŠMT  - rekonstrukce poslucháren v budově B 
- připraven projekt na rekonstrukci budovy H (zařazení na financování z rozpočtu MŠMT – Ing. 

Kosina – OVIČ) 
- projekt na rekonstrukci budovy B (řeší se výběr projektanta, bude nutné připravit zadání 

dislokace) 
 

Děkanka požádala vedoucí kateder o zjištění stavu (počtu místností + požadavků do budoucnosti). 
 

• ČVUT zaslalo na MŠMT plán investic na dalších 5 let (vysvětleny priority) k zařazení do seznamu 
finančních prostředků 

 
9. Hospodaření 

Ing. Vlasák podal následující informace: 
• AS ČVUT schválil Rozpis zdrojů NIV ČVUT pro r. 2017 – bude představen na Kolegiu děkanky a 

v AS FSv 
- podíl FSv na mimonormativu ČVUT – stejný jako v roce 2016 
- navýšení zdrojů pro FSv o 13 mil. Kč 

• uzavírání akcí z doplňkové činnosti (DČ) – vyplácení odměn z DČ  
• žádost Ing. Augustinové o včasné vyčerpání dotačních prostředků z grantů – v souladu s určením 
• personální oddělení – příprava metodiky evidence pracovní doby a doby odpočinku 
• inventarizace hmotného majetku – dle požadavku auditorské firmy je nutné inventurní soupisy 

majetku předat auditorské firmě ke kontrole 
• od 1. 11. 2017 přešla Ing. Šestáková do oddělení vědy a výzkumu 
• upozornění – nevyužívat služeb podatelny k soukromým účelům, zejména u balíkových zásilek 
• proběhly kontroly na zajištění činnosti archivu a skartačních služeb 

- od 1.1.2018 bude přijata nová pracovnice do archivu FSv 
• návrh na ukončení tisku výplatních pásek pro katedry 
• nová směrnice EU – GDPR (General Data Protection Regulation) o ochraně osobních dat 

- nutné zřídit pozici pracovníka pro implementaci a koordinaci činností v oblasti ochrany 
osobních dat 

 

Ing. Líbenek – ke Směrnici o ochraně osobních údajů -  GDPR:  
- týká se 3 oblastí (studijní, personální, věda) 
- nutno provést analýzu užívání osobních dat 

prof. Ing. P. Konvalinka, CSc., FEng – upozornil na platnost Směrnice od 1. 10. 2017 
 

10. Prezentace Ing. Hlaváčkové a Ing. Hanušové – projekt „Refundace mzdových 
nákladů“. 
 

11. Různé 
• děkanka požádala vedoucí kateder o návrhy na nominace na medaile prof. Bažanta a prof. 

Rektoryse 
• doc. Dostál upozornil na problém nekompatibility KOSu a iKOSu 
• prof. Hulec informoval o návštěvě z fakulty architektury v Aubern – prezentace 20.11.2017 

v posluchárně D 
 

 
Termín příštího zasedání GD bude stanoven dodatečně.   

 
 
 prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., v. r. 
 děkanka 
 
 
 
Zapsala: M. Vavřinová 
V Praze dne 14. 11.2017 
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