
Z á p i s    č. 2 
ze zasedání Grémia děkana, konaného 13. 5. 2019  

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

1. Kontrola zápisu č.1/2019 – bez připomínek 
 

2. Informace děkana z KR a GR 
• AS ČVUT schválil Rozpis a metodiku rozdělení finančních prostředků  ČVUT pro fakulty pro r. 2019 
• AS FSv schválil metodiku rozpisu prostředků NIV pro r. 2019 – po odečtení příspěvku na mimonormativ 

dostane FSv 13 mil. Kč navíc 
• na květnovém zasedání bude AS FSv schvalovat dle odsouhlasené metodiky rozdělení finančních 

prostředků pro katedry. Změny v metodice: 
a) z vědy a pedagogiky se odvádí stejné procento na mimonormativ 
b) rozdělení finančních prostředků na vědu/RVO v části „minulost“ bude provedeno dle III. pilíře 

• kolektivní vyjednávání s odbory – uvažované zvýšení tarifů 
- platná Kolektivní smlouva byla prodloužena do konce června 2019 
- uvažuje se o zvýšení tarifních platů o 20% s tím, že by bylo zachováno osobní ohodnocení ve stejné 

výši, maximálně by činilo  200%  (mělo by platit od 1.7. 2019) 
• Rada pro vnitřní hodnocení  

- příprava procesu institucionální akreditace 
- příprava panelů RVH – návrhy členů 
- panel Stavebnictví – předseda prof. Petr Hájek 
- panel Architektura a urbanismus – předseda doc. Pokorný (FA) 

• příprava Kariérního řádu ČVUT – fakulty mohou řád zpřísnit 
• změna Stipendijního řádu ČVUT –  návrh na minimální stipendium pro doktorandy: 12.000,- Kč/měs 
• projekt GE Aviation – proběhl audit uložený vládou, nebyly shledány nedostatky 
• zástupce vedoucího katedry – dle zákona může být pouze jeden 
• zvýšení příspěvku zaměstnavatele na stravenku o 3 Kč 

 
 

3. Pedagogická činnost 
Prod. Pešková podala následující informace: 
• Akreditace 

 
Záměry akreditací pro rok 2019 
Civil Engineering  
Bc / akademicky zaměřený/AJ 
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc. – předsedkyně PRO 
doc. Ing. Michal Jandera, Ph.D. - garant 
 
Stavební inženýrství - Integrální bezpečnost staveb 
Mgr / akademicky zaměřený/ČJ 
prof. Ing. František Wald, CSc. - předseda PRO, garant 
 
Inteligentní Budovy / Intelligent Buildings  
Mgr / akademicky zaměřený/ČJ, AJ 
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – předseda PRO  
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. – garant 
Koordinace doc. Řezníček FS. 
 
Water and Environmental Engineering 
Mgr/ akademicky zaměřený/ AJ 
prof. Dr. Ing. Václav Matoušek - garant 
  
Harmonogram přípravy záměrů, resp. žádostí 
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 (3.6.2019) 
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Červen  
 Projednání záměrů na VR FSv (13. 6. 2019) 

 
• Rozdělení na obory SI 

 Konstrukce pozemních staveb   96 
 Konstrukce a dopravní stavby   28 
 Vodní hospodářství a vodní stavby  24 
 Inženýrství životního prostředí  17 
 Management a ekonomika ve stavebnictví 32 
 Příprava, realizace a provoz staveb  47 
 Požární bezpečnost staveb   25 

 
• Přijímací řízení – předběžný odhad 

 Bc studium- celkem přihlášek: 1408 
 Bc studium- celkem uchazečů: 1213 
 Mgr studium-celkem přihlášek: 627 
 Mgr studium-celkem uchazečů 489 

 
• Termíny přijímacího řízení 

 Mgr studium:  20.5., 21.5., 22.5. 2019 
 Bc studium:  11.-14.6., 18.6., 29.8. 2019  

 
• Státní závěrečné zkoušky 

 optimalizace IS KOS 
 termíny Státních závěrečných zkoušek: 17.-28.6. 2019 

 
• Rozvrhy 

 příprava rozvrhů pro akademický rok 2019/2020 dle nových studijních plánů pro 
Bc a Mgr Architektura a stavitelství 
Bc a Mgr Geodézie a kartogrrafie 
Bc  Stavební inženýrství 
Bc  Stavitelství 
   

• Rozvrhy 
 od akademického roku 2021/2022 jeden zveřejňovaný a průběžně aktualizovaný rozvrh na FSv – 

rozvrh z IS KOS 
 příprava rozvrhů v Syllabu – doc. Ing. Michal Toman, CSc. – pro katedry se způsob přípravy rozvrhu 

nemění 
 závazný a zveřejňovaný rozvrh v IS KOS – Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. 

 
• Ceny za nejlepší diplomové práce – Ceny profesora Bechyně 
• Cena Wernera von Siemense 

 
 

4. Věda a výzkum 
Prod. Patzák podal následující informace: 
• Iniciační fond  

 O příspěvek z Iniciačního fondu se může ucházet zájemce, který získal titul Ph.D. v předchozích 6-ti 
letech a je zaměstnancem Fakulty stavební ČVUT v Praze, případně doloží vyjádření vedoucího 
katedry/pracoviště o jeho perspektivě 

 Cílem podpory je získat pro vědecko-výzkumnou činnost žadatele na fakultě finanční podporu 
z externích zdrojů, především pak formou mezinárodních výzkumných projektů či mezinárodní 
komerční spolupráce. 

 Úhrada nákladů spojených s přípravou mezinárodního projektu či s účastí na přípravě mezinárodního 
projektu. Žádosti typu A je možné podávat kontinuálně. 

 Podpora mladých pracovníků (a výzkumných týmů) na dobu maximálně 3měsíců s cílem umožnit 
přípravu kvalitního mezinárodního výzkumného projektu. Podpora je určená zejména na pokrytí 
mzdových nákladů (dedikované části úvazku řešitele/týmu) na přípravu projektu (Spolufinancování ze 
strany katedry ve výši minimálně 50%). 

 Podpora krátkodobé mezinárodní spolupráce (max. 3 týdny) mezi mladým výzkumníkem na FSv 
ČVUT v Praze a prestižním zahraničním vědcem s cílem rozvíjet nové výzkumné téma. Z prostředků 
je možné hradit náklady na cestovní a pobytové výdaje zahraničního hosta. 

 Podrobné informace: https://www.fsv.cvut.cz/vvc/projekty/inicfond.php 
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• Informace o připravované změně stipendijního řádu ČVUT 

Doktorské studium bude mít tři části 
 a) nárokovou měsíční - pravidelnou měsíční částku vyplácenou v průběhu celého akademického roku, 
  b) nenárokovou - přiznávanou za vynikající výsledky v pedagogické a tvůrčí činnosti, účast na řešení 

výzkumných projektů a 
  c) nárokovou roční – jednorázovou částku vyplácenou se stipendiem za měsíc prosinec - průměrná 

měsíční částka všech doktorandovi vyplacených stipendií v daném roce nedosahuje minimální meze 
12 tis. korun českých na měsíc tak, aby této meze dosáhla. Toto stipendium se nepřizná, pokud 
student neplní povinnosti vyplývající z vnitřních předpisů ČVUT nebo fakulty. 

• Informace o průběhu akreditací 
 

 
5. Rozvoj a vnější vztahy 

Prod. Kabele podal následující informace: 
 
• Vnitřní soutěž o kapitálové prostředky na přístrojové vybavení pro rok 2020 v rámci Institucionálního 

plánu ČVUT 
 soutěž vyhlášena: 16. květen 2019 
 podání projektů: do 30.6. 2019 
 zasedání komise: září – říjen 2019 
 rozsah projektů: od 41.000,- Kč do 4.000.000,- Kč, vč. DPH – pouze investiční prostředky 
 ve vyhlášení jsou uvedena hodnoticí kritéria 
 vyhodnocení návrhů projektů této vnitřní soutěže se předpokládá v září – říjnu 2019 podle 

podmínek a výše přidělených prostředků z ČVUT 
 

• Spolupráce s praxí 
Tři 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“ 

 
• Krátké info 

 Technické čtvrtky 
 Výroční zpráva za rok 2018 
 Vnější web – zasílat informace 
 Kalendář akcí – web fakulty 
 Komunikace s médii – Mgr. L. Kábrtová 

 
 

6. Zahraniční vztahy 
Za prod. Pavelku podal prod. Patzák následující informace: 
• Fond na rozvoj mezinárodní mobility 

 Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na FSv ČVUT v Praze, podpora příjezdů 
zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců 

Žádosti je možné podávat v následujících oblastech: 
  příspěvek lze uplatnit na zahraniční cestu, kdy žadatel prokáže prospěšnost cesty z hlediska FSv 

ČVUT v Praze (uzavírání mezinárodních smluv, příprava společných studijních plánů či prací pod 
dvojím vedením). 

  podpora jazykových dovedností zaměstnanců, kteří mají být či jsou v kontaktu s cizinci 
  podpora hostujících pedagogů (podmínka odučit během pobytu alespoň 2 kredity). 
 finanční podpora vybraných zahraničních studentů v závislosti na jejich socio-ekonomických 

možnostech - rozhodnuto bude ve spolupráci s proděkanem pro studium ev. u doktorských studentů 
proděkanem pro vědu a výzkum. 

 podpora výjezdů a příjezdů pedagogických pracovníků v rámci obhajob, habilitací a jmenovacích 
řízení včetně oponentů zahraničních projektů 

 podpora našich studentů bc. a mgr. studia na výjezdy v rámci programu Erasmus+, bilaterálních 
dohod, double degree a na vědecké pobyty. 
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 umožnění vědeckým i administrativním pracovníkům krátkodobé návštěvy zahraničních pracovišť 
s cílem navázat mezinárodní spolupráci ve vědecké i společenské oblasti. Podmínkou je spoluúčast 
pracoviště žadatele ve výši min. 20% předpokládaných nákladů. 

 podpora mobilit studentů doktorského studia (např. pracovní stáže, letní školy, workshopy). 
Podmínkou je spoluúčast pracoviště žadatele ve výši min. 20% předpokládaných nákladů. 

 Podrobné informace: https://www.fsv.cvut.cz/zahran/fond.php 
 

• Příjezdy zahraničních hostů v rámci Fondu pro mezinárodní mobilitu, Iniciačního fondu i  z projektů 
 příjezdy realizovat prostřednictvím příkazní smlouvy (vzory k dispozici na odd. VV a ZO) 
 umožňuje proplatit odměnu, náklady na ubytování a cestovní výdaje do stanovené max. výše, 

vyplaceno převodem na účet 
 postup: host předem vyplní údaje ve smlouvě, dojde ke schválení (podpisy správce a příkazce, právní 

odd.), host dodá originály dokladů, odměna mu bude poslána na účet do 14 dnů. 
 
 

7. Výstavba 
Prod. Vokurka podal následující informace: 

• Revize místností v budovách A, B, C, D se snahou dostat se do každé místnosti – některé místnosti 
byly nepřístupné, zejména střední trakt 

• Sumarizace nevyužitých (prázdných, nepoužívaných, s velkým nepořádkem) místností 
• Hodnocení obsazenosti učeben a PC učeben podle rozvrhu 
• Výpočet průměrných režií za roky 2013-2017 odváděných katedrou za: 

 Rozpis dotace: - část A dle PV 
                                   - část K dle tabulky C2 rozpisu 
                                   - část RVO dle tabulky B3 rozpisu 

 Doplňkovou činnost 
 Granty 

• Grafické srovnání poměrů odváděných režií a podlahové plochy kateder 
• Využití učeben: 

 největší problém nevyužívaných učeben je u „katedrových“ učeben 
 velké množství učeben je označeno jako „laboratoř“, ale obsahem a vybavením se nijak neliší od 

klasických učeben 
 podle rozvrhu je aktuálně 34 učeben, u kterých je využití menší než 50% 

- z toho počtu  je: 31 katedrových 
                           9 označeno jako PC učebna 
        20 bez rozvrhu na 0% využití 

• Nevyužité místnosti: 
 Velké množství místností ve středním traktu funguje jako skladiště nepoužívaného majetku  
 Několik místností je evidentně již několik let nevyužíváno 
 Celkem bylo označeno 40 místností jako nevyužívaných, z toho je 11 označeno jako kancelář 

• Výstup pro dislokaci: 
 Návrh společných zasedaček pod správou STPS – cca 4 místnosti po budově různé velikosti, 

stávající zasedačky pro katedru – nutná shoda (konec 05/2019) 
 PC učebny pod správu IT fakulty 
 Učebny pod správu STPS 
 Soukromé firmy budou z budovy B vymístěny 

•  Posluchárny v budově B – B280, B286: pravděpodobný začátek akce 02/2020 
 Obě posluchárny 
 Během semestru a přes letní prázdniny (8 měsíců) (akce za 80 mil Kč) 

• Budova B: do konce června zpřesněné zadání 
 Jednání o vícezdrojovém financování 

• Posílení náhradního zdroje – dokončení do 12/19 (za spolufinancování MŠMT 13,5 mil Kč) v hodnotě 
24,7 mil. Kč celkem 

• Podána „Informace o připravovaném strategicky významném investičním projektu“ – Centrum 
průmyslových technologií FSv, FS a FEL – FSv: 302 mil Kč – investice – laboratoře D 

• Prosba na katedry: na připravené podklady z GTF zakreslit všechny změny v místnostech z důvodu 
aktualizace informace v GTF 
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8. Hospodaření 
• Metodika rozpisu prostředků NIV 2019 
• Žádost zahraničního oddělení a oddělení PaM o dodání návrhových listů do zahraničního oddělení 

nejpozději měsíc před uskutečněním zahraniční cesty 
• Smlouvy příkazní – v případě jednorázového pobytu cizinců, kteří zde provedou přednášku, 

konzultaci, apod., lze nově použít Smlouvu příkazní. Formulář a návod na použití lze nalézt : 
https://www.fsv.cvut.cz/hlavni/osobni/formulos.php 
 

 
9. Různé 

 
Termín příštího zasedání GD: 24. 6. 2019, 14:00h, B169 

 
 
 
                   prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v. r. 
                                                                                                                      děkan 
 
 
 
 
 
Zapsala: M. Vavřinová 
V Praze dne 14. 5. 2019 
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