
Zápis  č. 1 
ze zasedání Grémia děkana, konaného 2. 3. 2020  

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

1. Kontrola zápisu č.6/2019 - bez připomínek 
 

2. Informace děkana z KR a GR 
• aktuální informace o koronaviru vystaveny na webových stránkách FSv + ČVUT 
• v souvislosti s možným nebezpečím nákazy koronavirem může nastat situace uzavření výuky – je nutné provést 

opatření jak zajistit výuku v případě, kdy bude zamezen přístup studentů do budov FSv 
• do 3.3. 2020 nahlásit tajemníkovi FSv, které provozy je nutné zabezpečit i v případě uzavření přístupu do FSv 
• AS ČVUT schválil Metodiku rozdělování finančních prostředků na ČVUT 
• Metodika rozdělování finančních prostředků na FSv bude projednána na březnovém zasedání AS FSv 
• Masarykův ústav – novou ředitelkou byla jmenována prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. 

 
3. Pedagogická činnost 

Prod. Pešková podala následující informace: 
• Termíny 

- 17.2. – 15.5. 2020 výuka LS 2019/20 
- 17.5. 2020 odevzdání DP i BP v IS KOS  
- 18.5. 2020 odevzdání DP i BP na katedře 
- 18.5. – 26.6. 2020 zkouškové období LS 2019/20 
- 15.6. – 26.6. 2020 SZZ 
- 29.6. – 30.8. 2020 letní prázdniny, praxe 
- 14.4. 2020 (út, sudé) výuka jako pátek lichého týdne 
- 30.4. 2020 (čt, sudý) výuka jako pátek lichého týdne 
- 13.5. 2020 (st) výuka zrušena bez náhrady, rektorský den 

 
• Harmonogram akademického roku 2020/2021 

https://www.fsv.cvut.cz/hlavni/akrok.php 
 

• Časový plán pro FSv 2020/2021  
- je v přípravě, zveřejněn bude nejpozději od 1. 4. 2020 
 

• Promoce 
Mgr promoce duben 2020  
- 1. dubna 2020  

9:00 hod.  
Konstrukce a dopravní stavby  
Materiálové inženýrství 
Vodní hospodářství a vodní stavby  
Inženýrství životního prostředí  
11:00 hod.  
Architektura a stavitelství  
Konstrukce pozemních staveb  
Integrální bezpečnost staveb  
13:00 hod.  
Projektový management a inženýring  
Stavební management  
 

- 2. dubna 2020  
9:00 hod.  
Budovy a prostředí Building  
Structures Inteligentní budovy 
11:00 hod.  
Příprava, realizace a provoz staveb  
 

• Příprava rozvrhu 
- Opatření děkana č. 5/2020 

Příprava rozvrhu na Fakultě stavební ČVUT v Praze: 
https://www.fsv.cvut.cz/legislat/od052020.php 

 

Definuje proces přípravy rozvrhu a stanovuje, kdo se v jaké fázi do tvorby rozvrhu zapojuje. 
Příprava rozvrhu probíhá v etapách 0 až 4. 
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Rozvrh je připravován fakultním rozvrhářem v rozvrhovacím software Syllabus (dále jen Syllabus) na 
základě podkladů dodaných od VIC FSv a na základě podkladů připravených katedrami pro daný semestr.  
Personální zajištění výuky v jednotlivých semestrech je v kompetenci vedoucího katedry, musí být však 
v souladu se Standardy pro akreditace ve vysokém školství a naplňovat platnou akreditaci daného studijního 
programu. 
Fakultní rozvrhář určuje termíny pro přípravu rozvrhu, úzce spolupracuje s katedrovými rozvrháři, kteří 
postupují podle jím uvedených metodických pokynů a konkrétních termínů pro přípravu rozvrhu, připraví a 
předá na VIC rozvrh ve struktuře odpovídající struktuře rozvrhu v IS KOS. 
VIC FSv provede nebo dohodne import do IS KOS a připraví zahájení zápisu studentů. 
Veškeré další změny v rozvrhu se provádí již výhradně v IS KOS. 
 
Po zveřejnění rozvrhu v IS KOS je tento rozvrh pro všechny studenty a vyučující závazný. 
 
Změny v nasazení vyučujících a kapacitách zejména volitelných a povinně volitelných předmětů a jejich 
rozvrhových paralelek provádí katedrový rozvrhář v IS KOS s ohledem na kapacitní limit místností. 
 
Změny místností a časové polohy výuky a případné další změny provádí v odůvodněných případech fakultní 
rozvrhář na žádost katedrového rozvrháře nejpozději do konce druhého týdne výuky daného semestru, a to 
tak aby byly minimalizovány dopady na studenty a ostatní výuku. 
 
Zaměstnancům (mimo role Rozvrhář v IS KOS) a studentům je rozvrh přístupný pouze v IS KOS a ve 
webové nadstavbě IS KOS na interním webu FSv (webový rozvrh). 
 
Webový rozvrh bude pro LS 19/20 spuštěn od března v testovací verzi  
s možností komentářům námětů a připomínek. Od roku ZS 20/21 bude jediným zobrazením rozvrhu. 
https://www.fsv.cvut.cz/rozvrh  
 
Rozvrhy učeben FSv jsou k dispozici prostřednictvím QR kódu a zkrácené URL odkazující do webového 
rozvrhu, které jsou umístěny na dveřích učeben.  
 
Veškerá další zobrazení rozvrhu FSv nebo exporty s rozvrhem FSv budou realizovány pouze z databází IS 
KOS. 
 
Před zahájením přípravy rozvrhu na ZS 2020/2021 bude schůzka se všemi rozvrháři kateder. 
 
Seznam kompetentních osob („rozvrhářů“) pro jednotlivé katedry 
https://www.fsv.cvut.cz/rozvrhari 
 
Fakultní rozvrhář zodpovědný za přípravu rozvrhu v Syllabu:  
doc. Ing. Michal Toman, CSc. 
Fakultní rozvrhář zodpovědný za změny v rozvrhu po importu do IS KOS: Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. 
Správce studijních plánů:  
Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. 
 

• Informace o předmětech vyučovaných katedrami 
 

Směrnice děkana pro realizaci bc a mgr studijních programů na FSv 
 

Vedoucí katedry zajistí před zahájením semestru pro každý předmět katedry vypracování a zveřejnění: 
 

 časového programu přednášek a cvičení  
s vyznačením povinné účasti na jednotlivých formách výuky, 

 způsobu a harmonogramu průběžné kontroly studia během semestru, 
 požadavků ke zkoušce, podmínek pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu, 
 podílu zkoušky na celkovém hodnocení předmětu, 
 seznamu požadovaných návazností,  
 seznamu doporučené studijní literatury. 
 

• Výběrové řízení na obory SI. Informační schůzky se studenty. 
Opatření děkana č.4/2020 
https://www.fsv.cvut.cz/legislat/od042020.php 
 

Výběrové řízení na zařazení studentů 2. ročníku bakalářského studijního programu „Stavební inženýrství“ do 
studijních oborů: 
 Konstrukce pozemních staveb - C 
 Konstrukce a dopravní stavby - K 
 Vodní hospodářství a vodní stavby - V 
 Inženýrství životního prostředí - Z 
 Management a ekonomika ve stavebnictví - E 
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 Příprava, realizace a provoz staveb - L 
 Požární bezpečnost staveb – Q 
 
Výběrové řízení bude probíhat v období od 16.3. 2020 do 31.3. 2020 včetně. 
Výsledky budou zveřejněny do 9.4. 2020. 
 
Informační schůzky se studenty: 
 

9.3. (pondělí) od 18.00 v D-1122 
pro 2. ročník bc SI 
volba oboru SI - C, K, Q, L, V, Z, E 
 

13.3. (pátek) od 13.00 v D-1122  
pro 4. ročník bc A+S 
volba navazujícího mgr. studia - A+S, B, X, SI (C, N) 
 

16.3. (pondělí) od 18.00 v D-1122 
pro 4. ročníky bc SI a ST 
volba navazujícího mgr. studia - SI (C, K, Q, L, V, Z, P, N, M), B, X 
 

• Pokyny koronavirus: 
souhrnné pokyny k postupu při podezření nákazou koronavirem 
https://www.fsv.cvut.cz/aktual/vir.php 
Nutné se přihlásit 
 

Zde jsou uvedeny a aktualizovány ohrožené destinace a pokyny, jak postupovat při návratu z nich. 
 

Stejně tak by zde byly zveřejněny další pokyny a informace, které by se týkaly omezení ve výuce na FSv. 
Studenti byli o existenci stránky informováni e-mailem. 
 

• Czech Academic City Erbíl 
Výuka Civil Engineering v Erbílu 
 

Kurzy blokové výuky formou CŽV v LS 2019/2020 vzhledem k mezinárodní politické i zdravotní situaci 
nebudou realizovány.  
Prof. Pavelka Erbíl navštíví a prověří skutečný stav věcí.  
 

ČVUT v Praze nepodepsalo s CZAC žádnou dohodu. 
 

Fakulta stavební umožní zájemcům o studium Civil Engineeringu (dle informací CZAC jde o cca 50 osob) 
absolvovat přijímací řízení v Erbílu pod dohledem akademického pracovníka FSv (pravděpodobně prof. 
Pavelky).  
 

Další výuku zatím uvažujeme pouze v Praze.  
 

• Akreditace: 
Vydáno rozhodnutí o udělení akreditace bakalářskému akademicky zaměřenému studijnímu programu  „Civil 
Engineering“ na dobu 10 let 
 

Vydáno rozhodnutí o udělení akreditace navazujícímu magisterskému akademicky zaměřenému studijnímu 
programu „Water and Environmental Engineering“ na dobu 10 let. 
 

Integrální bezpečnost staveb: 
Hodnotící komise doporučuje udělit akreditaci na 10 let (bez připomínek). 
 

Zpravodaj doporučuje udělit akreditaci na 10 let  
(bez připomínek). 
Management a ekonomika ve stavebnictví: 
 

Specializaci bylo doporučeno Radou NAÚ vyjmout  
z akreditace bakalářského studijního programu  
Stavební inženýrství a akreditovat jako samostatný bakalářský studijní program spadající do oblastí vzdělávání 
Stavebnictví a Ekonomické obory. 
 

Nový studijní program bude mít první dva roky společné se stavebním inženýrstvím. 
Přípravou byla pověřena prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. 

 
4. Věda a výzkum 

Prod. Patzák podal následující informace:  
• novela Statutu Iniciačního fondu FSv 

Podporu lze žádat v následujících oblastech: 
a) Úhradu nákladů spojené s přípravou mezinárodního projektu/spolupráce či účastí na přípravě 
projektu/spolupráce 
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b) Podpora mladých pracovníků (a výzkumných týmů) na max. 1 roku s cílem podpořit jejich stabilizaci a 
umožnit jim připravit kvalitní mezinárodní výzkumné projekty. Spolufinancování ze strany pracoviště min 50%. 
c) Krátko a středně-dobou stabilizaci (v maximální délce 1 roku s možností prodloužení na základě nové žádosti) 
perspektivních mladých pracovníků na pracovištích s limitovanými možnostmi. Spolufinancování ze strany 
pracoviště min 50%. 
d) Kompetitivní návrhy mezinárodních osobních projektů (jako například Marie-Curie, ERC, ...), které mohou 
být znovu zaslány v příštích dvou letech, mohou získat jednoroční (omezené) start-up financování, které umožní 
získání dalších výsledků, které by dále podpořili získání projektu. 
e) Podpora krátkodobé mezinárodní spolupráce mezi mladým výzkumníkem na FSv ČVUT a prestižními 
zahraničními odborníky. 
Podpora plně hrazeného pobytu zahraničních vědců (v celkové délce max. 3 týdny). 
f) Udělení doktorského stipendia vynikajícím studentům doktorského studia na základě jejich výsledků 
v pedagogické a tvůrčí činnosti vyplácenou maximálně po dobu jednoho akademického roku. Stipendium 
lze udělit studentům prezenční či kombinované formy studia zapsaných ve studijních programech 
akreditovaných jak v českém, tak i cizím jazyce. Každý akademický rok může být uděleno toto stipendium 
maximálně 10 žadatelům. 
 

O příspěvek z fondu typu A-E se může ucházet zájemce, který získal titul Ph.D. v předchozích 10-ti letech. 
 

• Metodika pro Transfer Technologií 
 Každý výsledek výzkumu a vývoje, který vytvořil zaměstnanec v pracovněprávním poměru, je tento 

zaměstnanec povinen podle § 9 zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích oznámit 
zaměstnavateli. 

 Zaměstnavatel (ČVUT/FSv) rozhodne (do tří měsíců) o případném převzetí výsledku duševního vlastnictví 
do správy ČVUT, původce obdrží Rozhodnutí 

 Na FSv s procesním postupem ochrany a komercionalizace zajištuje Technologický skaut, stanoviska 
poskytuje Rada pro komercializaci 

 
• Akreditace DSP 

Rozhodnutí bylo uděleno programům: 
 

Construction Management and Engineering 
Matematika ve stavebním inženýrství 
Mathematics in Civil Engineering (English) 
Geodézie a kartografie 
Geodesy and Carthography (English) 
Průmyslové dědictví 
Architecture and Sustainable Development (English) 
Stavební obnova památek 
 

• Hodnocení podle M17+ 
Moduly 3-5 (Sebeevaluace) do 31.3.2020 
– Modul 3 (Společenská relevance) – vypracovává fakulta 

 Proběhl sběr dat od kateder 
– Moduly 4 (Viabilita) a 5 (Strategie a koncepce) univerzita jako celek 
– Hodnocení mezinárodním evaluačním panelem 06/2020 
– Hodnocení v M3-5 bude prováděno každých 5 let 
 

• Komunikace výsledků VaV ve spolupráci s PR FSv 
 Získání prestižního projektu 
 Končící vynikající projekt 
 Vybrané výsledky (Hodnocené A, B v rámci M1 a další dosažené v rámci projektů, patenty, významná 

ocenění, realizace, atd.) – podněty od kateder 
 

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 
 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 měly možnost požádat IK FSV 
 Možno čerpat 
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• Vnitřní soutěž na podporu rozvojových projektů akad. pracovníků a studentů na rok 2020 
v rámci Institucionálního plánu ČVUT. 
 Soutěž vyhlášena 7.1. 2020 
 Podání projektů: 30. 1. 2020 
 Zasedání komise : 6.2.2020 
 2020: 25 projektů, 7849 tis. Kč / 3931 tis. Kč  
 2019: 18 projektů, 7093 tis.Kč, / 4115 tis. Kč podpořeno 15 projektů 
 

Vyhlášení soutěže 
Hodnoticí kritéria projektů: 
 návaznost na strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv a přispívá k cílům v něm specifikovaných na 

rok 2020, 
 počet studentů za rok využívající výsledky projektu, 
 dopad na zvýšení kvality výuky, její efektivitu nebo proces řízení, 
 udržitelnost projektu v následujících letech. 
 

Vyhodnocení: 
 Na základě vyhodnocení přihlášek a nezávislého hlasování členů komise rozdělila projekty do 3 skupin 
 A – projekt bez krácení prostředků (5 projektů 1410 tis.)  
 B - projekt s krácením prostředků (11 projektů, celkem 2521 tis. Kč) 
 C – projekt nedoporučený k financování (9 projektů) 
 Čerpání po obdržení FIS čísel 

 

• SGS 2020 
 požadavek : 50 709 tis. Kč přiděleno 26 456 tis. Kč  

(2019: 26681 tis. Kč, meziroční pokles cca o 220 tis. Kč)  
 27.2. 2020 výsledky, čerpání po vyrozumění o přidělení FIS 

 

• Den otevřených dveří 
 Poděkování všem zúčastněným 
 Pátek cca 500 osob 
 Příští DOD podzim 2020 

 

• Informace z PR oddělení 
 Kalendář akcí – web fakulty 
 Listování 
 Technické čtvrtky 
 Ples FSv Forum Karlín 21.2. 2020 
 Galerie fakulty 

 

• Spolupráce s praxí 
3 kategorie partnerství: 
1. Strategický partner (max 3) 

1. HOCHTIEF 
2. METROSTAV 
3. SMP CZ 

2. Hlavní partner  
1. STRABAG 

3. Partner  
1. OHL  
2. GEMO  
3. EUROVIA 
4. SKANSKA 
5. SUBTERRA 

 

Střední školy: smlouva se SPŠ Dušní, SPŠ Gočár, příprava SPŠ Mělník 
 

6. Zahraniční vztahy 
Prod. Pavelka podal následující informace: 
• nový prorektor pro zahraniční vztahy: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. 
• vydání statistiky Study in CTU (Rektorát) 
• žádost o přijetí na FSv zástupci University of Cancellors – 16.3.2020 – termín zrušen, nový bude stanoven 

dodatečně 
• podepsáno Memorandum o spolupráci s University of Maryland 
• 24.4. 2020 – příjezd zástupců z University of Tchaiwan – bude upřesněno 
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7. Výstavba 
Prod. Vokurka podal následující informace: 
• Rekonstrukce poslucháren v budově B 

 představení vizualizace nových poslucháren 
 Harmonogram – předpokládané termíny: 

6.3.2020 – ukončení VZ na dodavatele stavby 
1. 1. týden – hodnocení nabídek a výběr dodavatele 
2. oznámení vítěze – 15 dní na odvolání proti výběru 
3. odeslání protokolu na MŠMT o výběru dodavatele pro schválení podpisu SoD 
4. začátek května zahájení prací 
5. prosinec – finalizace prací (max. polovina února) 
Vše v případě, že nedojde k odvolání některého z účastníků VZ proti výběru zhotovitele. 

 
• Plán Investic 2020 – 2024 / předán na OVIČ ČVUT: 

Posluchárny B260 a B268 84 mil. Kč 
Rekonstrukce budova B 690 mil. Kč 
VZT A   18 mil. Kč 
Rekonstrukce Mariánská 4,5 mil. Kč 
Rekonstrukce B169  5 mil. Kč 
Ostatní   12 mil. Kč 
 
 Telč - odvlhčení a oprava střechy a terasy 
 Výměna potrubí mezi A a D  
 VZT As 134, 135  
 Nouzové osvětlení A 
 Vegetace atrium 
 Zastínění D 1122 + drobné stavení úpravy 
 Rekonstrukce „Velké zasedací místnosti“  

 
• Návrh nového dopravního režimu a vyhrazených stání v Kolejní ulici 
• Příprava testu hlášení informací z fakultního rozhlasu  

 
8. Hospodaření 

Dr. Matějka podal následující informace: 
• upozornil, že není možné uzavírat dohody DPP na stejný druh práce jako u hlavního pracovního poměru 
• stravenky – v případě objednání stravenek při současném vykázání dovolené ve stejném měsíci bude ve výplatě 

za tento měsíc odečtena hodnota stravenek za dovolenou v plné výši 
• Připravuje se metodika na čerpání prostředků na občerstvení 
• uzavírání dohod a memorand je třeba konzultovat s právním oddělením 
• pojištění zahraničních cest – Rektorát uzavřel rámcovou smlouvu – na FSv zatím zůstává stávající režim 
• do 25.3. 2020 – termín pro doplnění procent úvazků do mzdových tabulek 
• účetní závěrka ČVUT – byl uzavřen rok 2019 
• žádost o snížení počtu přeúčtovacích operací ke konci roku skrze odpovědné čerpání v průběhu roku 
• kontaktní osoba pro pokyny v souvislosti s možnou nákazou koronavirem – pí. Šteffelová/BOZP 
• žádost o čerpání prostředků z FPP kateder 
• zasedání škodní komise – doporučení pro vedoucí kateder využívat formulář o hmotné odpovědnosti + 

zaměstnanec je odpovědný za majetek, který na sobě má inventárně veden + k cizímu majetku je třeba se chovat 
ohleduplně 

• trojdohody – žádost o uzavírání jen do konce roku (na dobu určitou), neuzavírat na dobu neurčitou 
• příprava postupů pro nákup výpočetní techniky pro příští rok 

9. Různé 
• doc. Dostál požádal o uveřejňování informací pro krizové situace i v anglickém jazyce 

 
 

Příští termín zasedání Grémia děkana bude stanoven dodatečně. 
 
 
 prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v. r. 
 děkan 
 
Zapsala: M. Vavřinová 
V Praze dne 5. 3. 2020 
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