
Z á p i s    č. 1 
ze zasedání Grémia děkana, konaného 18. 2. 2019  

Přítomni: dle prezenční listiny 
 
 

1. Kontrola zápisu č.5/2018 – bez připomínek 
 

2. Prezentace „Koncepce inovační strategie ČVUT“ / Rektorát, odbor pro řízení projektů a 
transfer technologií/ Ing. I. Stanček, PhDr. M. Dobiášová, Ing. L. Tebich, MBA , I. S. Rubenstein 

 
3. Informace děkana z KR a GR 

• návrh Metodiky rozpočtu ČVUT pro r. 2019 
• kolektivní vyjednávání s odbory – uvažované zvýšení tarifů 
• Cena rektora za dizertační práci – návrhy mohou podávat i předsedové komisí pro obhajoby  
• nový vzhled diplomů – bude vydáván pouze jeden ve dvojjazyčné verzi 
• založení Etické komise při VR ČVUT (řešení etiky vědeckého výzkumu) 
• Institucionální akreditace – příprava pro 2 oblasti: „Stavebnictví „ a „Architektura a urbanismus“ 
• nový ředitel CIIRC – Mgr. Ondřej Velek, Ph.D. 
• VŘ na ředitele SÚZ 

 
4. Pedagogická činnost 

Prod. Pešková podala následující informace: 
• Akreditace 

 
Záměry akreditací pro rok 2019 
Civil Engineering  
Bc / akademicky zaměřený 
Žádost se zpracovává v ČJ 
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc. – předsedkyně PRO 
 
Stavební inženýrství - Integrální bezpečnost staveb 
Mgr / akademicky zaměřený 
prof. Ing. František Wald, CSc. - předseda PRO 
 
Intelligentní Budovy / Intelligent Buildings  
Mgr / akademicky zaměřený     
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – předseda PRO  
  
Harmonogram přípravy záměrů, resp. žádostí 
Březen  

 Stávající předsedové Pedagogických rad oborů (PRO) svolají PRO 
 Prodiskutují případné změny studijních plánů 
 Navrhnou vedení FSv garanta studijního programu 
 S návrhy změn studijních plánů seznámí vedoucí dotčených kateder 
 Sestaví tabulku B-IIa Studijní plány a návrh témat prací ve spolupráci s vedoucími 

kateder, které garantují příslušné předměty.  
 Vedoucí katedry stanovuje garanta předmětu a vyučující předmětu, oznamuje jim jejich 

role. 
 

Duben  
 1. 4. předání tabulky B-IIa a návrhu osoby garanta studijního programu prof. Peškové 
 Doktoři Hora a Tatýrek zavedou nové studijní plány do IS KOS cca do 15. 4. 
 15. 4. – 30. 4. vyplnění předmětových formulářů v IS KOS (podklad pro generování 

formulářů B-III) 
 15. 4. – 30. 4. aktualizace/vyplnění osobních formulářů v aplikaci Babylon (podklad pro 

generování formulářů C-I) 
 Nový garant studijního programu ve spolupráci se stávajícím předsedou PRO připraví 

akreditační formuláře A-E 
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Květen  
 Kompletace formulářů A-E 
 Předložení záměru k projednání AS FSv (20. 5. 2019) 
 AS FSv projedná záměry na svém zasedání 30. 5. 2019 (předpoklad). Případné 

zapracování drobných úprav. 
 Předložení záměru k projednání VR FSv (30. 5. 2019) 

 
Červen  

 Projednání záměrů na VR FSv (předpoklad 6. 6.) 
 Případné zapracování drobných úprav 
 Předložení záměru VR ČVUT  
 Schválení záměru VR ČVUT (předpoklad 18. 6.) 
 Záměr – žádost  
 Předání žádosti pro podání na NAÚ 

 
Červenec  / srpen / září / říjen 

 Časová rezerva 
 
Požadavky na garanty předmětů 
 
Výtah požadavků bude zaslán e-mailem vedoucím kateder. 
 
Pozor, jsou rozdíly mezi požadavky na bc studijní programy a mgr studijní programy. 
 
Metodické materiály pro přípravu a hodnocení žádostí o akreditaci studijního programu. 
https://www.nauvs.cz/index.php/cs/metodiky/71-metodicke-materialy-pro-pripravu-a-hodnoceni-
zadosti-o-akreditaci-studijniho-programu 
 
Doporučené postupy pro přípravu studijních programů  
https://www.nauvs.cz/attachments/article/71/Dopor_postupy_pro_pripravu_SP_2017_01_08.pdf 
 
Pracovní poměr na dobu určitou na FSv 
 
Zaměstnanci, kteří pracují a jsou placeni pouze z projektů, mohou být opakovaně (i mnohokrát) 
zaměstnáni na dobu určitou. 
 
Pro ostatní zaměstnance (akademické i neakademické) platí, že mohou být zaměstnáni na dobu 
určitou, a to nejvýše na dobu 3 let, poté je možno dobu určitou znovu 2x opakovat (pravidlo 3x3 – 
což je nejdéle na dobu 9 let).  
Toto pravidlo se nově zavedlo ZP od 1. 1. 2012. Doba určitá má sloužit především k „prověření“ 
zaměstnance, zda se na výkon funkce hodí. Poté bychom měli zaměstnance přijmout na dobu 
neurčitou, což znamená i možnost dát mu pracovní poměr na dobu neurčitou i dříve. 
 
V souvislosti s akreditacemi je potřeba zajistit deklarovanou personální strukturu klíčových 
akademických pracovníků po maximální dobu udělení akreditace, tj. 10 let. 
 
Garanti studijních programů - prodloužení na dobu neurčitou. 
 
U zaměstnanců v zařazení docent či profesor je vysoce vhodné prodloužení smlouvy na dobu 
neurčitou. 
 
V kategorii ostatních akademických pracovníků zvažte prodloužení na dobu neurčitou klíčovým  
a dlouhodobým zaměstnancům. 
 
 
Poznámky k doplňkové činnosti a DPP  
 
Doplňková činnost na fakultě je vykonávána zaměstnanci fakulty v rámci jejich pracovně právního 
vztahu a odměna za tuto činnost je po odvedení práce přidána do platu jako odměna.  
 

2 
 

https://www.nauvs.cz/attachments/article/71/Dopor_postupy_pro_pripravu_SP_2017_01_08.pdf


Pouze ve výjimečných případech, kdy se jedná prokazatelně o jiný druh práce, než má zaměstnanec 
v pracovní náplni v pracovním poměru, je možné uzavřít dohodu o provedení práce. 
 

Dohody o provedení práce, které budou mít stejný druh práce jako v hlavním pracovním poměru, 
budou osobním oddělením vráceny na katedru. 
 
 

• Oponenti závěrečných prací 
 

SMĚRNICE DĚKANA PRO REALIZACI BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH 
STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE 
https://www.fsv.cvut.cz/legislat/smedek18.php 
 

Nejpozději 3 pracovní dny po termínu odevzdání závěrečné práce určí vedoucí katedry oponenta 
závěrečné práce.  
 

U bakalářských prací jsou oponenti určeni z řad  
1) akademických pracovníků  
nebo 
2) odborníků mimo pracoviště, na němž byla závěrečná práce zpracována.  
 

U diplomových prací jsou oponenti určeni z řad odborníků mimo pracoviště, na němž byla 
závěrečná práce zpracována. 
 

• Moodle 
e-learningové kurzy 
 

Založení kurzu v Moodlu  
Petr Soukup – soukup@fsv.cvut.cz 
katedra geomatiky 
 

http://moodle.cvut.cz 
 

• Nadcházející události 
15. 3. 2019 – 31. 3. 2019 studenti bc SI se hlásí na obory 
 

do 31. 3. 2019  podávání přihlášek do bc a mgr studia na FSv 
 

3. – 4. 4. 2019   promoce absolventů magisterského studia 
 

 
5. Věda a výzkum 

Prod. Patzák podal následující informace: 
• Metodika rozpočtu ČVUT – do konce února 2019 je nutno aktualizovat publikace a citace, včetně 

těch za rok 2018, neboť ty se do metodiky rozpočtu promítnou 
• Cena rektora za doktorské práce – formulář pro návrhy bude k dispozici i u obhajob 
• návrh na zvýšení doktorských stipendií v 1.roč. – 9.000,- Kč, v 2.roč. -  9.500,- Kč. Pro 3. a 4.roč. 

zůstává výše stipendia stejná. 
• Iniciační fond – žádosti je možné podávat v druhém kole do 31.3. 2019 
• zvýšení počtu žádostí externistů o účast na přednáškách – jejich statut nutno řešit zařazením do 

systému celoživotního vzdělávání 
 

6. Rozvoj a vnější vztahy 
Prod. Kabele podal následující informace: 
• Vnitřní soutěž na podporu akademických pracovníků a studentů v rámci Institucionálního plánu 

ČVUT 2019 
- Soutěž vyhlášena: 3.1. 2019 
- Podání projektů: do 13.2. 2019 
- Zasedání komise: 15.2. 2019 
- Podáno 19 projektů, celkem požadováno 7093 tis. Kč 
- Rozpočet FSv včetně 10% dofinancování: 4115 tis. Kč (58% požadované částky) 
- Výsledky do 8.3. 2019 
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• Studentská grantová soutěž 2019 
- Celkem podáno: 111 projektů včetně pokračujících 
- Požadováno: 48 750 tis. Kč 
- FSv přiděleno: 26 681 tis. Kč 
- Rozdělení na pracoviště dle výkonu, metodika schválená OHK1 
- Probíhá jednání GK – výsledky po 25.2. 2019 
- Přetrvává problém s hodnotiteli 
- Výpočet podílu pracoviště na základě parametrů: 

o Pedagogické zatížení 2017/2018 
o Počet studentů DS 2014 – 2018 
o Bodové ohodnocení RIV 2016  2011 - 2015 

• Příprava projektu Implementace strategie digitálního vzdělávání ČVUT 
- OP VVV – Výzva 02_18_067 – Strategie Digitálního Vzdělávání II – Aktivita č.2: 

Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů. 
- Příprava kurzů pro středoškoláky s cílem zatraktivnit techniku. 
- FSv, FEL, FA, CIIRC, FIT, FD, FBMI 
- 28.2. 2019 podání projektu 
- 2019 – 2022, rozpočet FSv cca 1 mil. Kč 
- Modul 1: Sídla, budovy a prostředí, Modul 2 : Modelování staveb 

• Spolupráce s firmami – 3 kategorie partnerství 
- Strategický partner (max 3 ): 1. Hochtief, 2. Metrostav, 3. SMP CZ 
- Hlavní partner: Strabag 
- Partner: 1. OHL, 2. Gemo, 3. Eurovia 
- v jednání Subterra, Skanska a další 
- „Profesní partner“ – příspěvek katedře po dohodě s katedrou 
- „Technický čtvrtek“ – odborná prezentace „mimo rozvrh“ 

• Informace z PR 
- DOD – dvoudenní 23.-24.11. 2018 + 25.-26.1. 2019 
- FB kampaň pro uchazeče 
- Ples FSv 1.3. 2019 – vstupenky úterý a čtvrtek v Atriu 
- Výroční zpráva za rok 2018 
- Katedrové listy 
- Brožura o fakultě 
- Propagační předměty 
- Vnější web – žádost o zasílání informací 
- Kalendář akcí – web fakulty 
- Komunikace s médii – Mgr. L. Kábrtová 

 
7. Zahraniční vztahy 

Prod. Pavelka podal následující informace: 
• plánují se rekonstrukce kolejí: Bubeneč (v plánu jsou i luxusnější pokoje pro hostující profesory), 

Strahov + Hlávkova kolej 
• nová pracovnice zahraničního oddělení: Mgr. Jitka Řeháčková 
• nový fond „Fond na rozvoj mezinárodní mobility“ – určen na zlepšení internacionalizace (podpora 

hostujících pedagogů, získávání zahraničních studentů pro studium na FSv, podpora výjezdů 
studentů na studijní pobyty, podpora výjezdů pedagog. pracovníků na obhajoby, atd.) 

• Stavební obzor – v loňském roce vyšla 4 čísla, žádost o příspěvky našich doktorandů 
• Erasmus – je třeba čerpat prostředky na výukové výjezdy 

 
8. Výstavba 

Prod. Vokurka podal následující informace: 
• Vodohospodářské  laboratoře – 15.2. 2019 bylo předáno staveniště. Rekonstrukce VH 

laboratoří, s ohledem na provádění stavby během provozu školy je domluveno se zhotovitelem, 
že bude k dispozici vždy aktuální harmonogram činností, s ohledem na plán BOZP má stavba 
definované koridory pro pohyb, zařízení staveniště je na 5 místech parkoviště před vstupem 
nalevo, na parkovišti po dohodě se zhotovitelem bude ZS zřetelně označeno, dočasná omezení 
pohybu po parkovišti z důvodu nakládky či vykládky materiálu či přistavení jeřábu budeme 
oznamovat. Zhotovitel byl upozorněný na režim školy a probíhající výuku i na potřebu 
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minimalizovat prašnost, některé činnosti bude proto provádět při skrápění, předpoklad 
ukončení rekonstrukce je konec listopad 2019. 
 

• Velké posluchárny v budově B - za FSv byl zpracovaný investiční záměr na stavbu, v tuto 
chvíli je pro doplnění některých potřebných informací za ČVUT na rektorátu (OVIČ). 
Předpokládá se, že stavba začne v zimním semestru jednou posluchárnou a v letním pak bude 
probíhat u obou poslucháren najednou. Rozvrhář již má informace o potřebě přizpůsobit tomu 
výuku v následném ak. roce, resp. obsazování poslucháren. 

• Rekonstrukce budovy B – probíhá fáze I. zpracování projektu: projektová dokumentace 
stávajícího stavu, projektová dokumentace byla projektantovi pro nedostatky vrácena 
k celkovému předělání, projektantovi běží termín na odevzdání přepracované dokumentace do 
konce února 2019.  V současné době se zpracovává první návrh dislokace kateder, který bude 
následně projednaný s katedrami, zároveň se domlouvá jednání s vedením SFŽP a MŠMT o 
možnosti vícezdrojového financování rekonstrukce budovy B. Špatný technický stav oken 
v budovách (B a D) budeme řešit s Mgr. Šteffelem. 
 

• Zpracovává se projekt na rekonstrukci náhradního zdroje – projekt včetně stavby proběhne do 
konce 2019, snahou je, aby se běžného chodu školy rekonstrukce dotkla minimálně. Termín 
stavby samotné je odhadován na letní měsíce a zbytek roku 2019. 

 
9. Hospodaření 

Děkan upozornil vedoucí kateder na nutnost sledování čerpání finančních prostředků z projektů. 
Koncem roku 2018 docházelo k velkému množství přeúčtování položek v rámci účetní závěrky. Je 
nutné též sledovat celkový podíl úvazků na projektech – v součtu může být úvazek max. 100%. 
 

10. Různé 
Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. / K210 požádal o přípravu výstupů pro zajištění informací pro vedoucí 
kateder dle Kolektivní smlouvy. 

 
 
Termín příštího zasedání GD bude stanoven dodatečně.   

 
 
 
                   prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v. r. 
                                                                                                                      děkan 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: M. Vavřinová 
V Praze dne 20. 2. 2019 
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