
Z á p i s    č. 4 
ze zasedání Grémia děkana, konaného 23. 9. 2019  

Přítomni: dle prezenční listiny 
 
 
  

1. Kontrola zápisu č.3/2019 – bez připomínek 
 

2. Informace děkana z KR a GR 
• nový mzdový předpis – podepsána Kolektivní smlouva na 2 leté období 

 změny v tabulce tarifních platů: 
- maximální výše osobního příplatku se mění na 200% 
- zavádí se tzv. projektový příplatek 

 rozdíl oproti stávající a nové výši tarifních platů bude dorovnán za měsíc červenec srpen a září 
2019 formou odměn z prostředků fakulty 

• výsledky druhé výzvy ESF/ERDF 
 příprava dalších typů těchto výzev 
 finalizace materiálů týkajících se akreditačního řádu 

• od příštího roku budou rozdělovány finanční prostředky dle Metodiky ČVUT 
• akce k výročí 17. listopadu: 

 5. 11. 2019 – vernisáž fotografií v Galerii FSv 
 12. 11. 2019 – Fokus Václava Moravce v Betlémské kapli – téma: „Za pravdu“ 
 15. 11. 2019 koncert Open Air – před  FSv 

• AS ČVUT 25. 9. 2019 – bude projednávána změna Volebního řádu AS ČVUT 
• kontrola na projekty z GAČR – budou podrobně analyzovány výsledky kontroly a stanoven rozpis 

úhrad pro dotčené katedry 
 
 

3. Pedagogická činnost 
Prod. Pešková podala následující informace: 
• začátek akad. roku 2019/2020 – 23.9.2019,  konec akad. roku 2019/2020 – 20. 9. 2020 

 
• Akreditace 

 
Žádosti o akreditace podané na NAÚ 
 
Civil Engineering  
Bc / akademicky zaměřený/AJ 
doc. Ing. Michal Jandera, Ph.D. - garant 
 
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 
  

• Promoce 17. - 19. 9. 2019, ceny za nejlepší diplomové práce (Cena prof. Kořistky, Cena prof. 
Voděry) 
 

• Přehledy počtu absolventů v akademickém roce 2018/2019 
- celkový počet absolventů v magisterských studijních programech: 570 
- celkový počet absolventů v bakalářských studijních programech: 411 
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• Přijímací řízení 2019/2020 

 Bakalářské studijní programy: 
- počet podaných přihlášek: 1583 
- počet přihlášených uchazečů: 1377 
- přijato ke studiu: 944 uchazečů 
- zapsáno: 698 uchazečů 

 Magisterské studijní programy: 
- počet podaných přihlášek: 628 
- počet přihlášených uchazečů: 431* (*131 uchazečů si podalo více přihlášek) 
- přijato ke studiu: 557 uchazečů 
- zapsáno: 414 uchazečů 

• Czech Academic City – Erbíl 
 od LS 2019/2020 možnost otevřít kurzy CŽV v Erbílu 

• Anketa „Hodnocení výuky“ 
 Anketa uzavřena 23. 9. 2019 
 Hodnocení zveřejněno 24. 9. 2019 
 Možnost reagovat od 16. 9. 2019 

• Cena Wernera von Siemense – nejlepší diplomové a disertační práce 
 

 
4. Věda a výzkum 

Prod. Patzák podal následující informace: 
 
• Výběr výsledků v Modulu 1 Metodiky 2017+ 

 V letošním roce se vybírají výsledky z let 2014 - 2018, a nově tzv. „bibliometrizovatelné“ 
(v RIV druhy Jimp, Jsc a D) i tzv.„nebibliometrizovatelné“ 

 Do hodnocení lze přihlásit pouze výsledky, které nebyly zhodnoceny podle Metodiky 2013 – 
2016 ani podle Modulu 1 v prvních dvou letech implementace Metodiky 17+. 

 FSv může vybrat max. 16 výsledků za rok 2019 (biblio i nebliometrických) a 22 výsledků za 
roky 2014-2018 (pouze nebibliometrické, dříve nehodnocené) 

 Vybrané výsledky hodnoceny 
– dle přínosu k poznání (posuzující originalitu, význam a obtížnost získání výsledku,    
uplatňované zejména na výsledky základního výzkumu), 
– nebo dle společenské relevance (chápána jak ve smyslu komerční užitečnosti (typicky 
průmyslový výzkum přinášející ekonomické zisky), tak ve smyslu společenské užitečnosti či 
„potřebnosti“ (typicky výzkum vznikající na společenskou. Cílem hodnocení podle tohoto 
kritéria je posouzení aplikačního potenciálu výsledku.) 

 Termíny: 
– do 26.9. 10:00 ohodnotit výsledky za pracoviště/katedry (stačí jen známky 1 a 2), uvést 
kontaktní osobu, uvést zdravě sebevědomé zdůvodnění (anglicky). 
– do 27.9. výběr za FSv (prof. Jirásek, prof. Patzák) 
– do 3.10. u vybraných výsledků za FSv doplnění zdůvodnění, příloh. 

 Zveřejněny výsledky hodnocení v Modulu 2  za r. 2018  - Civil Engineering (graf) 
 Komentář předsedy k výsledkům v oboru Civil Engineering (prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.) 

• SVS pro ak. r. 2019/2020 
Nárok na základě 
 Pedagogických výkonů (2019) 
 Na základě vědeckých výkonů (ukazatel RIV 2018) 
 Min. 1 SVS na pracoviště/katedru 

• HR Award 
 ČVUT uspělo se svojí Gap Analýzou a následnou strategií lidských zdrojů pro výzkumné 

pracovníky (Human Resources Strategy for Researchers a Gap Analýzou) 
 Od 10.9. můžeme požívat ocenění HR Award pro celé ČVUT 

• Stav nových akreditací 
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• Doktorské studium 
 Studenti budou přijímáni do nově akreditovaných oborů 
 Převody stávajících studentů z důvodu plnění kritérií projektů OP VVV pozastaveny 

– Na základě novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, provedené 
zákonem č. 200/2017 Sb. je od 1. 1. 2018 stát plátcem pojistného také za osoby starší 26 let 
studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR 
ve standardní době v prezenční formě studia 
– Nutno vyjasnit, zda je možný převod, tento termín však VŠ zákon nezná 

 Probíhá hodnocení DS 
– 1. termín 15.10.2019, 24:00 hodin (vyplní doktorand, schválí školitel) 
– 2. termín 22.10.2019, 12:00 hodin (schválí vedoucí katedry) 

 Novela Stipendijního řádu ČVUT (1.8.2019), Článek 6: 
(1) Doktorské stipendium je přiznáno studentům doktorských studijních programů. Doktorské 
stipendium má tři části: 
– a) nárokovou měsíční - pravidelnou měsíční částku vyplácenou v průběhu celého 
akademického rok (9000,- Kč) 
– 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. 
(3) Stipendium podle odstavce 1 písm. c) přiznává děkan, nebo rektor jako jednorázové za 
měsíc prosinec, pokud průměrná měsíční částka všech doktorandovi vyplacených stipendií 
podle odstavce 1 písm. 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. 
(5) Pokud student neplní studijní povinnosti vyplývající z individuálního studijního plánu, 
vnitřního předpisu ČVUT nebo Řádu doktorského studia může děkan, nebo rektor stipendium 
podle odstavce 1 písm. a) a c) snížit. 

• Uzavírka přijímání  návrhů do Investiční komise je do 30.9.2019.  
 

 
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. května 2019 
 podání projektů: do 30. 6. 2019 
 přiděleno 3680 tis. Kč 
 zasedání Investiční komise 30. 7. 2019 
 přihlášeno 21 projektů, požadavek 11 789 tis. Kč, IK vybrala 12, spolufinancování kateder 

17% 
 ostatní projekty mají možnost požádat IK FSv 

 
• Přehled podpořených projektů přístrojové vybavení IP 2020 
• Rozvojové projekty mladých týmů 2019 – žádost k vedoucím kateder: provést kontrolu čerpání a 

plnění  
• CRP 2020 Centralizované rozvojové programy 

 CRP 2020: 
Podrobnosti v emailu, koordinuje rektorát  
Kontakt:  michaela.vankova@cvut.cz  

• Příprava „ Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty stavební 
ČVUT v Praze na rok 2020“ – bude předložen k projednání ve VR FSv a ke schválení AS FSv 

• Spolupráce s praxí 
3 kategorie partnerství: 
 Strategický partner (Hochtief, Metrostav, SMP CZ) 
 Hlavní partner (Strabag) 
 Partner (OHL, GEMO, EUROVIA, SKANSKA, SUBTERRA) 
Střední školy: smlouva se SPŠS Dušní 

• Informace z PR 
 zájemci o studium – stáže, info na střední školy  
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 Výroční zpráva za rok 2019 
 katedrové listy, brožura o fakultě 
 reklamní předměty 
 vnější web, Facebook, Twitter, Instagram, tiskové zprávy 
 kalendář akcí – web fakulty 

- Noc vědců 
- Technické čtvrtky 
- Den otevřených dveří: 15. a 16. 11.2019,  31.1.2020 
- Vánoční koncert FSv 12.12.2019 
- komunikace s médii 
- výstavy, veletrhy 
- ples FSv – 21.2.2020 – Forum Karlín 

 
6. Zahraniční vztahy 

Prod. Pavelka podal následující informace: 
 
• návštěvy ze zahraničních univerzit 
• 31.10.2019 – akce „Study at CTU“ – Study Abroad Fair na ČVUT / FSv je spoluorganizátorem 
• 24.9. – 26.9.2019 – konference na FSv „ Měření, vizualizace a zpracování dat v BIM pro 

projektování a řízení staveb 2019“ 
 

7. Výstavba 
Prod. Vokurka podal následující informace: 
 
• dokončování rekonstrukce toalet v ateliéru D 
• probíhá oprava náhradního zdroje a kabeláže v budově B a D – je nutné sledovat email o 

hlášených, plánovaných odpojení budov od zdroje z důvodu stavebního zásahu  
• příprava rekonstrukce budovy B – 2 varianty redislokace, připravuje se 3. varianta 
• posluchárny v budově B – na leden 2020 je plánováno předání staveniště, s ohledem na rozsah 

stavby probíhá vše v koordinaci s rektorátem 
• žádost k vedoucím kateder o předání informace zaměstnancům: v době probíhající stavby a po 

předání staveniště za stavbu a bezpečnost na ní zodpovídá zhotovitel, na stavbu mají přístup pouze 
osoby spojené se stavbou, mimo zhotovitele pak osoby uvedené v zápisu o předání staveniště, 
které zastupují investora. Mimo ně je na probíhající stavbu vstup zakázán, je-li nutné na stavbu 
z nějakého důvodu vstoupit jinou, nepovolanou osobou, je nutné o vstup v koordinaci 
s investičním oddělením požádat 

•  je-li ze strany některé z kateder zájem plánovanou stavbu využít k propagačním či jiným účelům, 
musí to být předem projednáno a zhotovitel to musí vědět již v průběhu zadávacího řízení  

• žádost o předání zaměstnancům informace o zákazu užívání chodeb v budovách pro jízdu na 
kolech a koloběžkách 

• vitríny – propagace jednotlivých studijních programů + partnerů FSv, část vitrín v gesci PR, část 
bude využita pro propagaci studijních oborů a specializací 

 
  

8. Hospodaření 
Čerpání alikvot bude rozesláno panem tajemníkem – informace děkana. 

 
 

Termín příštího zasedání bude stanoven dodatečně. 
 
                   prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v. r. 
                                                                                                                      děkan 
 
 
Zapsala: M. Vavřinová 
V Praze dne 25. 9. 2019 
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