
Z á p i s    č. 3 
ze zasedání Grémia děkana, konaného 24. 6. 2019  

Přítomni: dle prezenční listiny 
 
 
  

1. Kontrola zápisu č.2/2019 – bez připomínek 
 

2. Informace děkana z KR a GR 
• FBMI – založení 2. odborové organizace 
• projekty CRP, IP projekty   
• připravena novela Stipendijního řádu ČVUT – v ní je zakotveno, že každý doktorand (pokud plní 

své povinnosti) musí mít ročně 144.000,-Kč. Příkazem rektora bude stanoveno minimální 
stipendium ve výši 9.000,- Kč. 

• Kolektivní vyjednávání – Kolektivní smlouva (informace doplnil doc. Lidmila/FSv) 
 nová Kolektivní smlouva – bude uzavřena k 1.7. 2019 
 zvýšení příspěvku na stravování (na 80,- Kč) 
 změny tarifních tabulek – budou schváleny AS ČVUT 
 změny částek vyplácených při úmrtí zaměstnance 
 změny částek vyplácených za výročí 

• do 30.6. 2019 lze podávat návrhy na Cenu rektora ČVUT 
•  probíhají jednání k projektu GE Aviation 
• Upozornění: na Stavnetu v Osobních údajích, Internetová stránka, pokud jsou vyplněna, musí 

směřovat na katedrový osobní web, nikoliv např. na (firemní) stránku mimo fakultu  
- v Usermapu v Profilu uživatele, Nastavení - Domovská stránka opět, pokud je vyplněna, by měla 
směřovat na katedrový osobní web 

 
 

3. Pedagogická činnost 
Prod. Pešková podala následující informace: 
• Informace o projektu Czech Academic City – Erbíl 

- k diskuzi otázka vstupu do projektu (nastavení spolupráce, předpokládá se bloková výuka) 
- žádost o zpětnou vazbu ( stanovisko ke vstupu do projektu ) – mailem prod. Peškové 

 
• Akreditace 

 
Záměry akreditací pro rok 2019 
 
Civil Engineering  
Bc / akademicky zaměřený/AJ 
doc. Ing. Michal Jandera, Ph.D. - garant 
 
Stavební inženýrství - Integrální bezpečnost staveb 
prof. Ing. František Wald, CSc. - garant 
 
Inteligentní Budovy  
Mgr / akademicky zaměřený/ČJ 
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. – garant 

 
Water and Environmental Engineering 
Mgr/ akademicky zaměřený/ AJ 
prof. Dr. Ing. Václav Matoušek - garant 
  
18. 6. 2019 schváleny všechny záměry akreditací předložené FSv Vědeckou radou ČVUT 
 
Do 10.7. budou garanty zpracovány finální žádosti akreditací a předány prostřednictvím prof. 
Peškové Radě pro vnitřní hodnocení a následně zaslány na NAÚ. 
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• První kolo přijímacího řízení – Bc. studium 
 Celkem (2019): 1416 studentů 
 K přijetí (2019): 1064 studentů 

 
• Termíny přijímacího řízení  

 Mgr přijímací řízení – uzavřeno 10. 7. 2019 
 Bc přijímací řízení – II. kolo vypsáno – podávání přihlášek do 31 .7. 2019 
 29.8. 2019 – mimořádný termín přijímacích zkoušek do akad. roku 2019/2020 (pro 

přihlášky podané 1.6. 2019 – 31.7. 2019) 
 

• Promoce září 2019 
 Mgr. promoce 17.9. 2019 

- 9:00 A+S 
- 11:00 A+S 
- 13:00 C+K+V+Z+P+N+L+Q 
- 15:00 GK+H+B+X 

 Bc. promoce 18.9. 2019 
- 9.00 A+S 
- 11:00 A+S 
- 13: 00 C  

 Bc promoce 19. 9. 2019 
- 9:00 K+Q+D 
- 11:00 V+Z+E 
- 13:00 L+R+GK 
 

• Příprava akademického roku 2019/2020 
 Aktualizace informací o předmětech zajišťovaných katedrou – včetně návazností předmětů a 

podmínek úspěšného zakončení předmětu (platí i pro závěrečné práce). 
 Personální zajištění výuky v nově akreditovaných studijních programech dle akreditačních 

standardů. 
 Příprava aktualizace Směrnice děkana pro realizaci Bc. a Mgr. studijních programů na FSv. 

Bude projednávat AS FSv v září. 
 

• Anketa 
 Aktuálně účast studentů FSv 16% 
 Anketu necháme otevřenou celé léto až do začátku semestru, kdy ji uzavřeme, vyučující na ni 

budou moci následně reagovat a se začátkem ZS provedeme za fakultu vyhodnocení včetně 
případného setkání vedení se studenty. 
   

• Cena Wernera von Siemense – nejlepší diplomové a disertační práce 
 

 
4. Věda a výzkum 

Prod. Patzák podal následující informace: 
 
• Statistika počtu přijatých doktorských studentů (graf) 
• Změna Stipendijního řádu ČVUT 

Doktorské stipendium má 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 nebo odevzdání disertační práce před uplynutím standardní doby 
studia, 

  c) nárokovou roční – jednorázovou částku vyplácenou se stipendiem za měsíc prosinec. 
  Stipendium podle odstavce (a) je přiznáno v měsíční výši stanovené příkazem rektora 

vydaném po projednání ve studentské komisi AS ČVUT. 
 Stipendium podle odstavce (c) přiznává děkan, nebo rektor jako jednorázové za měsíc 

prosinec, pokud průměrná měsíční částka všech doktorandovi vyplacených stipendií podle 
odstavce (a) a (b) v daném roce nedosahuje minimální meze 12.000,- Kč na měsíc studia 
v prezenční formě, a to v takové výši, aby této meze dosáhla. 
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 Pokud student neplní studijní povinnosti vyplývající z individuálního studijního plánu, 
vnitřního předpisu ČVUT nebo Řádu doktorského studia, může děkan, nebo rektor stipendium 
podle odstavce (a) a (c) snížit. 

 Změnu schválil AS ČVUT 19.6. 2019 a je platná od 1.7. 2019. 
• Pilotní provoz položkování dle rozpočtu ve FIS 

 Rozpočty projektů budou zavedeny do FIS 
 To umožní zaúčtování položky přímo do kategorie dle rozpočtu/ struktury projektu 
 Nad FIS existuje nadstavba webmailer, která umí zasílat výpisy dle rozpočtového členění ve 

zvolené frekvenci/při změně 
 Pilotní provoz do září 2019 na 4 vybraných projektech, od října budou moci využívat všichni 

řešitelé 
• Projekty s dofinancováním (TAČR Trend) 

 Z režie 25% fakulta převede 10% na zvláštní účet určený na dofinancování projektu 
 Zbytek  režie zůstane na fakultě 

• Hodnocení doktorského studia 
 do 15.10.  daného kalendářního roku (vyplní doktorand, schválí školitel) 
 do 22.10.  daného kalendářního roku (schválí vedoucí katedry) 
 Hlavní změny 

- Mimořádné stipendium lineárně závisí na dosaženém bodovém hodnocení 
- Nově se hodnotí výsledky v RUV 
- Doložená propagace fakulty na střední škole, soubor výukových materiálů nebo skripta 

• Možnost žádat o příspěvky z Iniciačního fondu a z Fondu na rozvoj mezinárodní mobility 
 

 
5. Rozvoj a vnější vztahy 

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

Institucionálního plánu ČVUT 
 soutěž vyhlášena: 16. května 2019 
 přihlášky projektů je možné zasílat Ing. Bazikové do 30.6. 2019 
 podrobnosti a přihláška jsou uvedeny na webu Věda a výzkum – Projekty – Aktuální 

výzvy 
• žádost o kontrolu čerpání a řešení rozvojových projektů akademických pracovníků a studentů 

v rámci Institucionálního plánu ČVUT (K101, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 132, 133, 134, 
136, 137, 142, 154) 

• žádost o kontrolu čerpání a řešení projektů Studentské grantové soutěže. 
• dokončuje se Výroční zpráva 2018 

 
 

6. Zahraniční vztahy 
Za prod. Pavelku podal prod. Patzák následující informace: 
• časopis Stavební obzor – žádost o články, řada článků je na Web of Science 
• Erasmus+ 2018/2019 – výukové pobyty + školení zaměstnanců 
• Rektorát obdržel zdroje na financování výjezdů na obhajoby 
• Akce – návštěvy ze zahraničí s cílem navázání spolupráce: 

 8.-9.7. 2019 – International Institute of Technology, Thajsko 
 31.10. 2019 – Study Abroad Fair 

•  
 
 

7. Výstavba 
Prod. Vokurka podal následující informace: 

• redislokace budovy B – varianta č.2 je hotová, projednána s děkanem, bude dál  upravena a 
předložena k projednání katedrám 

• vitríny v budově C – během léta budou opraveny, resp. vyměněny za nové, dokončení oprav: 
září 2019, budou sloužit partnerům FSv a představení studijních oborů FSv 
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• proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci náhradního zdroje – předpoklad dokončení stavby – 
prosinec 2019, rekonstrukce náhradního zdroje včetně nové kabeláže a rozvodných skříní bude 
probíhat za provozu, chod fakulty nesmí být narušený, o případných odstávkách dodávky el. 
proudu budete informováni. 

• nová vegetace v atriu FSv –zadána studie na zjištění kondice a stavu vegetace, konstrukce 
záhonů dožívají – součástí studie řešení vegetace v atriu je i předběžný návrh nové vegetace a 
jejího osazení např. do mobilních kontejnerů, řešení vegetace v atriu včetně dalších úprav 
(infostánek PR a studentů...) a fungování atria během výstav, konferencí, veletrhů apod. bude 
projednán a konzultován s příslušnými odborníky a projektantem, resp. majitelem  autorských 
práv k projektu FSv 

• příprava navigačního systému, zvažované zapojení KČT a využití jejich jedinečného značení 
bude využito jako nadstavba vlastnímu, chystanému navigačnímu systému. 

• posluchárny v budově B – v zimním semestru 2019/2020 budou obě posluchárny k dispozici, 
v letním semestru 2019/2020 budou obě uzavřeny a bude probíhat jejich rekonstrukce. Začátek 
rekonstrukce je plánován na leden 2020, ukončení stavby a předání poslucháren do užívání je 
plánováno na září 2020. 

• bylo prodlouženo stavební povolení na rekonstrukci poslucháren v budově B  
 

 
8. Hospodaření 

• nová Kolektivní smlouva  - platnost od 1.7. 2019, nové tarifní tabulky budou platné od 1.10. 
2019. Pokud vstoupí v platnost požadavek na dorovnání navýšení tarifů od 1.7. 2019, bude 
dorovnání realizováno se mzdou za měsíc říjen 2019. 

• Od 1. 7. 2019 bude zvýšena hodnota stravenky na 80,-Kč (za prázdniny bude provedeno 
finanční vyrovnání) 

• změna ve žlutých tabulkách – bude přidán sloupec „úvazek pracovníka“ 
• žádost oddělení doplňkové činnosti vedoucím kateder: informovat řešitele zakázek doplňkové 

činnosti, že termín pro odevzdání podkladů pro výplatu odměn ze zakázek DČ je nejpozději 
17. 7. 2019 

 
9. Různé 

• Děkan podal informaci o ukončení činnosti bufetu ve Studentském domě, prostory 
budou využity pro ZŠ Lvíčata. Pizzerie bude provozována jiným způsobem. 

 
 
 
 
 
Termín příštího zasedání bude stanoven dodatečně. 

 
 
 
                   prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v. r. 
                                                                                                                      děkan 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: M. Vavřinová 
V Praze dne 26. 6. 2019 
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