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Zápis  č. 4 
ze zasedání Grémia děkana, konaného 21. 9. 2020 (on-line) 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

 
1. Kontrola zápisu č.3/2020 – bez připomínek 

 
2. Informace děkana z KR  

• Začátek ak. r. 2020/2021  
• Promoce - poděkování za důstojný průběh magisterských promocí, bakalářské promoce byly zrušeny 
• Vnitřní mzdový předpis – předložen ke schválení AS ČVUT 
• Dům kazatele (Fragnerova galerie) – záměr předložen AS ČVUT 
• Betlémská kaple – instalace varhan  
• SÚZ stávající ředitel postaven mimo službu, pověřeným vedoucím je ved. právního oddělení 
• Masarykův ústav vyšších studií – prof. Dvořáková jmenována ředitelkou, připravuje se rozšíření nabídky 

pedagogicky zaměřených studijní programů 
• Akreditace studijních programů na VŠ ústavech – připravovaný Akreditační řád dává právo uskutečňovat 

SP pouze fakultám, stávající programy na KÚ a MÚVS budou mít výjimku 
• Home office – k tomuto typu práce je třeba mít podepsaný dodatek k pracovní smlouvě (týká se hlavně 

neakademických pracovníků 
• Příkaz rektora č. 16/2020 – ke snížení šíření nákazy koronavirem, organizace výuky v ZS ak. r. 2020/2021 

- v současné době platí v období prvních třech týdnů ak. r. 2020/2021 nejpřísnější opatření stupeň 
opatření proti šíření koronaviru. Potom se předpokládá volnější režim. V této souvislosti se připravují 
dokumenty: příkaz děkana, metodické pokyny tajemníka, pedagogické proděkanky, proděkana pro 
VaV. 

• Kariérní řád - aktualizace 
- je třeba rozhodnout, které pracovní pozice budeme/nebudeme na FSv zavádět 
- návrh – u akademických pracovníků: vypustit pozici „vědecký pracovník podílející se na pedagogické 

činnosti“ 
- je třeba vyřešit otázku nových pozic „asistent“ a „lektor“ (lektor může se souhlasem děkana 

přednášet) 
Zaslat mailem děkanovi vyjádření k otázce: „Kterou akademickou pozici – „asistent“ nebo 
„lektor“ -byste preferovali pro nově přijímané zaměstnance ?“ - do 15. 10. 2020 

- návrh – u neakademických pracovníků: nezavádět pozici pedagogického asistenta, naopak zařadit 
pozici „ vědecký pracovník“ 

- je třeba rozhodnout otázku revize frekvence hodnocení pracovníků – návrh:  
profesoři + vědečtí pracovníci kategorie  R4: 1x za 5 let 
docenti + vědečtí pracovníci kategorie  R3: 1x za 3 roky 
ostatní pracovníci:  1x za 2 roky 
pracovníci na projektech:  v návaznosti na řešení projektu 
První hodnocení provést do konce roku, následujícího po uvedení Kariérního řádu v platnost 
Zaslat mailem děkanovi vyjádření k návrhu hodnocení pracovníků - do 15. 10. 2020 

- návrh na zavedení pozice „emeritní docent“ 
Zaslat mailem děkanovi vyjádření k návrhu zavedení pozice“emeritní docent“ - do 15. 10. 2020 

 
3. Pedagogická činnost 

Prod. Pešková podala následující informace: 
• OBECNÉ INFORMACE 

21. 9. 2020  začátek akademického roku 2020/21 
19. 9. 2021   konec akademického roku 2020/21 
časový plán  https://www.fsv.cvut.cz/student/cal2021.pdf  
 

Imatrikulace 1. ročníků bakalářského studia dne 2. 10. 2020  
jsou zrušeny.  
Výuka prvních ročníků bude probíhat dne 2. 10. standardně.  
Dne 27. 11. bude zrušena výuka i pro první ročníky. 
 

Od 21. 9. do 31. 10. zakázána osobní přítomnost studentů při výuce. 
 

Do týmů v MS Teams i do kurzů v Moodle jsou importována data z IS KOS.  
 

https://www.fsv.cvut.cz/student/cal2021.pdf
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Je proto nezbytné, aby katedroví referenti vše řádně aktualizovali a aby u předmětů byli uvedeni vyučující, 
kteří je nyní skutečně učí. 
 

Stejně tak je důležité, co nejrychleji uzavřít chybějící smlouvy s externími učiteli, jinak nebudou mít 
možnost využívat licence ČVUT. 

 

Od 21. 9. do 31. 10. zakázána osobní přítomnost studentů při výuce. 
 

Stupeň III pohotovosti 
Zatím nelze ani omezeně vyučovat kontaktně. 
 

Podrobné a aktuální informace najdete na 
https://www.fsv.cvut.cz/aktual/vir.php 
https://www.cvut.cz/informace-cvut-ke-koronaviru?update=20200402 
  

Při změnách budete informováni mailem. 
 

Prosím o aktivní součinnost při výzvě ke spolupráci a dodržování stanovených termínů. 
 

Do týmů v MS Teams i do kurzů v Moodle jsou importována data z IS KOS.  
 

Je proto nezbytné, aby katedroví referenti vše řádně aktualizovali a aby u předmětů byli uvedeni vyučující, 
kteří je nyní skutečně učí. 
 

Stejně tak je důležité, co nejrychleji uzavřít chybějící smlouvy s externími učiteli, jinak nebudou mít 
možnost využívat licence ČVUT. 
 

• AKREDITACE 
Přehled aktuálně akreditovaných studijních programů včetně jejich garantů 
https://www.fsv.cvut.cz/akredit/prehled.pdf 
 

Schválené akreditační spisy (ukončené akreditace) jsou přístupné po přihlášení na 
https://www.fsv.cvut.cz/akredit/ 

 

Složení pedagogických rad pro jednotlivé studijní programy, obory a specializace bakalářského a 
magisterského studia 
https://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/pedrady.php 
 

Jak postupovat při námětu na úpravu výuky akreditovaného studijního programu? 
 

Námět na drobnou úpravu obsahu předmětu, který nemění popis předmětu dle akreditace, řeší garant 
předmětu v koordinaci s vedoucím katedry a oznámí vše bezodkladně garantovi studijního programu. 
 

Námět na úpravu předmětu, který mění popis předmětu dle akreditace, posuzuje garant studijního 
programu.  
Jde-li o změnu zásadní, projednává jí Pedagogická rada programu (PRP), resp. Pedagogická rada 
specializace (PRS). 
 

Změny ve studijním plánu (včetně přidání povinně volitelného předmětu) projednává PRP (resp. PRS a 
následně PRP). 
 

Změna garanta předmětu musí být schválena PRP. 
 

O všech změnách vůči schválenému akreditačnímu spisu vede garant studijního programu evidenci. 
 
Žádosti o akreditace podané na NAÚ 

 

Management a ekonomika ve stavebnictví 
Bc / akademicky zaměřený / ČJ 
doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. – garant 
 

V roce 2021 budeme připravovat žádosti pro magisterské studijní programy – stávající obory SI  
a Budovy a prostředí. 
Prosím o předjednání koncepce nových studijních programů. 

 
• ABSOLVENTI 

Cenu prof. Kořistky 2020 za nejlepší diplomovou práci FSv ČVUT v Praze v kategorii Geodézie a 
kartografie získal student Vojtěch Cehák. 
 

Cenu prof. Voděry 2020 za nejlepší diplomovou práci FSv ČVUT v Praze v kategorii Architektura a 
stavitelství získal student Tomáš Čunderlík. 
 

https://www.fsv.cvut.cz/aktual/vir.php
https://www.cvut.cz/informace-cvut-ke-koronaviru?update=20200402
https://www.fsv.cvut.cz/akredit/prehled.pdf
https://www.fsv.cvut.cz/akredit/
https://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/pedrady.php
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Celkový počet absolventů v ak.r. 2019/2020 v magisterských studijních programech: 446. 
Celkový počet absolventů v ak.r. 2019/2020 v bakalářských studijních programech: 394. 
 

• PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020/2021 
Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 
bakalářské studijní programy: 
 

Počet podaných přihlášek: 1673 (loni 1583) 
Počet přihlášených uchazečů: 1470 (loni 1377) 
Přijato ke studiu celkem (splnili podmínky přijetí): 1137 (loni 944) 
 

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 
magisterské studium: 
 

Počet podaných přihlášek: 584 (loni 628) 
Počet přihlášených uchazečů: 480 (loni 431) 
(76 uchazečů si podalo více přihlášek) 
Přijato ke studiu: 477 (loni 557) 
 

Statistika absolventů bakalářského studia na FSv v ak. r. 2019/2020: 
absolventi Bc.: 394 (loni 411) 
přihlášení: 387 (loni 394) 
přijatí: 382 (loni 371) 
zapsaní: 365 (loni 369) 

 
• RŮZNÉ 

Anketa 
 

Účast studentů FSv  
17 % (předmětová část) a 6 % (nepředmětová část) 
 

Anketa uzavřena 20. 9. 2020. 
Výsledky na https://anketa.is.cvut.cz/html/anketa/results 
 

Rezervační systém 
 

Fakultní VIC připravuje nový rezervační systém,  
bude spuštěn velmi brzy. 
 

Všechna data jsou přejímána výhradně z IS KOS. 
 

• DOTAZY 
Doc. Lidmila - U zadávání BP a DP - jakým způsobem mají studenti získat podpis vedoucího ? 
Zadání bude studentovi zasláno v digitální podobě, student podepíše a zašle dokument zpět na katedru, 
zde proběhne podpis vedoucího práce a vedoucího katedry. Originály budou archivovány na fakultě, 
studentovi bude zaslán scan zadání. 
    - Zakládání týmů v MS Teams - aktualizace týmů ? 
Aktualizace týmů založené přes rektorátní VIC budou aktualizovány jednou týdně dle pravidel 
nastavených VICem – po zkušenosti z prvního týdne budou pouze přidávat studenty. 
    - Řešení omluvy z výuky, jsou cvičení povinná ?  
Omluvu z výuky by měl student doložit dokumentem z hygieny nebo neschopenkou od lékaře, ve 
výjimečných případech čestným prohlášením (například, že mu není umožněno přijet z ciziny do ČR). 
Absence související s nařízenou karanténou se nepočítají do celkového součtu povolených neúčastí ve 
výuce. Cvičení jsou povinná tak, jak je stanoveno v podmínkách pro absolvování předmětu. 
Doc. Vašková - Proč u nové formy rozvrhu vyučující nevidí rozvrhy studentů ( i doktorandů) ? 
Rozvrhy studentů jsou citlivým údajem z hlediska GD PR, studenti by museli odsouhlasit, že bude jejich 
rozvrh viditelný. Osoby s rolemi užívání údajů o studentech v IS KOS mají přístup k individuálním 
rozvrhům studentů. Předměty doktorského studia nebyly rozvrhovány z důvodu individuálního charakteru 
studia a zápisům studentů do studia až od října 2020. 
Prof. Štroner – Proč je omezení výuky v prvních 3 týdnech ak. roku 2020/21 tvrdší než nařízení  
                         Hygienické stanice hl. m. Prahy ? 
Rektor ČVUT zpřísnil nařízení hygieny, což je v jeho pravomoci. 
Prof. Hulec – Jsou možné individuální schůzky s cizími osobami na FSv ? 
Ano, po dohodě s panem tajemníkem. 
Prof. K. Kabele – Zasílat zadání závěrečné práce v papírové podobě na studijní oddělení? Ano, standardní 
postup. 
                            - Jak organizovat rozpravu u doktorských prací ? prod. Patzák 
Rozpravu organizovat online nebo zažádat o schválení kontaktní formy tajemníka. 

https://anketa.is.cvut.cz/html/anketa/results
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• Děkan poděkoval prod. Peškové za přípravu Institucionální akreditace. 
 

4. Věda a výzkum 
Prod. Patzák podal následující informace:  
 

• Součástí příkazu děkana č. 5/2020 také Metodický pokynem proděkana pro vědu a výzkum č. 1/2020 
k průběhu výuky doktorského studia v zimním semestru akademického roku2020/2021 

 

1) Pro všechny předměty musí být garanty jednotlivých předmětů zajištěno zveřejnění základních 
studijních podkladů ve formě digitálních podkladů přístupných studentům nebo odkazů na 
veřejně přístupné zdroje. 

2) V každém předmětu budou studenti nejpozději na první vyučovací hodině informováni svými 
vyučujícími, jakým způsobem bude zajištěna výuka daného předmětu v případě nutnosti omezení 
kontaktní formy výuky a jakým způsobem bude vyučující se studentem komunikovat. 

3) V případě omezení kontaktní výuky budou využity nástroje distanční výuky (výuky on-line). 
4) Nebude-li moci student z objektivních důvodů plnit své studijní povinnosti kvůli omezení 

kontaktní výuky ze strany fakulty, bude svou situaci bez prodlení řešit s garantem předmětu. 
5) O realizaci výuky předmětů v době omezení kontaktní výuky rozhodují vedoucí příslušných 

kateder. 
6) Student musí mít i v době omezené kontaktní výuky možnost domluvit si s vyučujícím online 

nebo kontaktní individuální konzultaci. 
 

• Metodický pokyn pro provádění distančních nebo polokontaktních obhajob/SDZ na FSv v r. 2020: 
https://www.fsv.cvut.cz/legislat/ds/metod_pokyn_092020.pdf 
  

• Hodnocení doktorského studia 
– termíny: do 15.10. vyplní doktorand, do 22.10. schválení 
 

• Iniciační fond: 
– příští kolo žádostí končí 30.9. 
–  žádost typu 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. 

 

• Výběr výsledků pro hodnocení v Modulu 1 dle Metodiky 17+ 
– informace e-mailem 9.10. na vedoucí kateder 
– letos se vybírají výsledky z let 2015-2019 a to jak tzv. „bibliometrizovatelné“ (v RIV druhy Jimp, Jsc 

a D), tak i tzv. „nebibliometrizovatelné". 
– výsledek může být předložen k posouzení buď podle kritéria „přínos k poznání“ (typicky základní 

výzkum), nebo podle kritéria „společenská relevance“ (jak ve smyslu „užitečnosti“ – typicky 
průmyslový výzkum přinášející ekonomické zisky, tak ve smyslu „potřebnosti“ - výzkum vznikající 
na společenskou objednávku). 

– na adrese https://1url.cz/Oz4Hc najdete seznam výsledků, ze kterých můžete nominovat po 
jednotlivých pracovištích 

– podklady za Vaše pracoviště prosím vyplnit a potvrdit na adresu lucie.richterova@fsv.cvut.cz 
nejpozději do 28. září do 23:59 hodin. 

 
5. Rozvoj a vnější vztahy 

Prod. Kabele podal následující informace: 
 

Informace z Rektorátu: 
• Zpracovává se Generel ČVUT 
• Strategický plán ČVUT na další období v přípravě 
• Projekty RPAPS2020 a Přístrojové vybavení IP 2020 

– termín pro dosahování cílů stanovených v rámci Institucionálních plánů vysokých škol pro roky 2019 
2020, a tedy i realizace vašich projektů, se posouvá do 30. června 2021. Nicméně, doporučeno čerpat. 

– termín pro vyhodnocení průběhu řešení Institucionálního plánu za roky 2019 2020 se prodlužuje do 
října 2021 prezentace projektů červen září 2021 

– případně změny nahlásit 
 

• IP2021 změna pravidel, nebudou přístroje, jinak vnitřní soutěž. 
• Ranking ČVUT stejně jako další české techniky klesá (2016 - 560; 2020 1048) 
• Přehled podpořených projektů přístrojové vybavení IP 2020 

https://www.fsv.cvut.cz/legislat/ds/metod_pokyn_092020.pdf
https://1url.cz/Oz4Hc
mailto:lucie.richterova@fsv.cvut.cz
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• SGS 2020 
– Aktualizovat projekty (cestování?), požádat o změny v rámci přidělených prostředků. Pokud nelze 

vyčerpat včas oznámit. Termín zatím nezměněn. 
– SGS2021 bude vyhlášena - Přihlášky 22.10. - 18.11.2020 

 

Informace z PR oddělení: 
• Katedrové listy 

– 100 ks Čj a 50 ks Aj z PR, další po dohodě 
– Korektury 
– Aktualizace po 2 letech 
– Aj verze postupně, v případě potřeby kontaktovat PR - Mgr. Kábrtová 

• Online Den otevřených dveří 
– Videa, 360° a podcasty 
– Natočeno 12 rozhovorů, 10x360° 
– Rozhovory o pedagogice se budou natáčet v říjnu 
– Poděkování za spolupráci 

• Listování 5. 10. 2020 – zrušeno 
• Tiskové zprávy 
• Firmy – spolupráce 

– Technické čtvrtky – online 
• Galerie FSv 
• Vánoční koncert FSv – hledá se řešení 
• Ples FSv – hledá se řešení 

 
6. Zahraniční vztahy 

Prod. Pavelka podal následující informace: 
• v týdnu od 7.- 11. 9. proběhl „Orientation Week Study at CTU“ pro zahraniční studenty (promo akce + 

prohlídka FSv) 
• omezení cestování v souvislosti s koronavirem – není plošný zákaz cestování, ale některé státy vyžadují 

testy na COVID19 
• řeší se problematika výjezdů - výjezdy povoleny jsou, ale jen do některých zemí není povolen vstup 
• snížil se počet zahraničních studentů na FSv 
• řeší se problematika refundace vložného 

 
7. Výstavba 

Prod. Vokurka podal následující informace: 
•  Rekonstrukce poslucháren B 280, B 286 

– Akci z důvodu investičního nákladu akce koordinuje OVIČ 
– Probíhá stavba – konec stavby 01/2021 
– V průběhu stavby dochází k změnám na stavbě – nejzásadnější změna je výměna oken na spojovacím 

krčku mezi budovou B a posluchárnami, změna sedaček, uchycení lávky … (prozatím 17 změnových 
listů) 
 

• Ateliér „D“ 
Proběhlo: 
– Vyčištění betonové podlahy a uzavření jejího povrchu 
– Nové akustické obklady stěn, oprava podlahy a schodiště „penízkovou“ gumou, oprava stolů 
Probíhá: 
– Výroba nových akustických paravánů nových dělících boxů s akustickým obkladem  
Plánovaný závěr – cca do 3 týdnů 
Financování: fakulta, katedra, program 
 

• Budova B 
– Běží projektování, resp. na pravidelných schůzkách se dolaďuje zadání a projednává se návrh 

projektanta 
– Vedení projektu je na OVIČ  
– Pro dislokaci byla vypracována nová tabulka s údaji o podílu jednotlivých kateder na režii fakulty za 

rok 2019 
– Obecně u učeben počítáme s tím, že správa učeben bude na STPS – rozvrhování bude dle preferencí 

na katedry, které je primárně využívají 
– PC učebny (nyní cca 19 učeben, ne všechny s vybavením) ve správě do budoucna na VIC – jejich 

rozložení po budově bude nově takové, aby nedocházelo k přetížení linek. – tj. od 2 patra nahoru, cca 
2-3 učebny na patro, 5 - 6 na sekci (dilatační sekci) 
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– 1.patro obsadí pouze děkanát – uvolněné prostory v budově „C“ a „A“ budou využity pro jiné součásti 
a katedry fakulty – přesun „PR“, potenciální přesun katedry jazyků  

 

• Stavební projekty – úpravy plánované z grantů a programů (OPVVV), jakékoliv 
– Nutno předem informovat oddělení IČ a domluvit se o průběhu 
– Nelze samostatně jednat za jakoukoliv součást či katedru FSv 
– Nelze cokoliv umísťovat bez předešlého projednání 
– Za stavební fakultu investiční činnost zajišťuje a zodpovídá za ní oddělení investiční činnosti, včetně 

objednávání čehokoliv spojeného s touto činností 
 

• Výukové středisko Mariánská 
– Poptána PD na rekonstrukci objektu Mariánská 
– Cílem je oprava obvodového pláště včetně zateplení a výměny oken 
– Změna vnitřních dispozic - chodby, schodiště … 
– Zvýšení komfortu pobytu - posílení sociálek a sprch na úkor kapacity objektu 
– Předpoklad podání žádosti do OPŽP – spolufinancování 

 

• Výukové středisko Telč 
Probíhá - odvlhčení  
Plánujeme: 
– opravu střechy a úžlabí mezi farou a naší budovou,  
– přímé zpřístupnění terasy z předsálí konferenčního sálu a její zastínění pomocí membrány  

 
8. Hospodaření 

Dr. Matějka podal následující informace: 
• Mzdový předpis 

– Svázán s kariérním řádem 
– Plán začátku platnosti od 1. 1. 2021 
– Není ještě hotový  

• Přehled čerpání alikvoty k červnu 2020 
• Revize pojistných smluv 

– Probíhá revize pojistných smluv na fakultě 
– Sbíráme podněty, o jaký typ pojištění by pracoviště mohla mít zájem 
– Podněty prosím zasílejte na tajemníka (tajemnik@fsv.cvut.cz) 

Termín do konce roku 2020 
• Digitalizace dovolenek (AEDO) 

– Diskutuje se možnost přechodu celé fakulty 
– Podpora digitálního oběhu dokumentů 
– Zkouška práce s digitálním oběhem dokumentů (funkce budou přibývat) 
– Zlepšení vyjednávací pozice fakulty 
– Základní východiska 
– Nutnost ztotožnění pracovníků => digitální podpis (interní) 
– Zadávání dovolených přes systém AEDO 
– AEDO pouze sbírá data, která se následně každý měsíc zpracují 
– Tzn. to samé, co se dělá s papírky 
– Oproti papírkům interní auditní stopa 
– Pro speciální případy dále možné papírky (nevylučuje se) 
– Prosím o názory kateder (petr.matejka@fsv.cvut.cz) 

Termín do 9. 10. 2020 
Zejména v případě negativního pohledu na zavádění digitálních dovolenek 

• Elektronické podpisy 
– V současné době neexistuje způsob praktického uživatelského využití interního digitálního 

podepisování (OBELISK, https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/obelisk/) 
– Fakulta zvažuje zřízení digitálních certifikátů (podpisů) PostSignum u České pošty pro vybrané 

zaměstnance 
– Soukromé uznávané certifikáty LZE používat 
– Pro platnost digitálně podepisovaného dokumentu je klíčové, aby byly všechny podpisy digitální 

(nelze kombinovat digitální a vlastnoruční podpis) 
– Probíhá sběr podnětů, co katedry považují za důležité mít možnost podepisovat digitálně 

(petr.matejka@fsv.cvut.cz) 
Termín do 9. 10. 2020 
 

• Informace z osobního oddělení 
– Home Office (HO) pro neakademické pracovníky 
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 Pokud byl na katedru přijat během léta nějaký nový neakademický pracovník 
 Pokud to charakter práce umožňuje 
 Lze žádat o vystavení dohody o změně pracovní smlouvy na práci z domova (HO) 

• Informace z VIC 
– E-maily studentů 
– Nově jsou povoleny soukromé e-mailové adresy studentů 
– Privátní mail je plně dostačující po celou dobu studia 
– Studentům doktorského studia jsou dál maily @fsv.cvut.cz zakládány 
– Počítačové učebny jsou opět v plně virtuálním režimu 
– Kromě A140 a B582 
– Pokud si katedra neřekne jinak, do virtuálních učeben mohou pouze studenti, kteří mají v učebně 

zapsaný nějaký předmět 
• Informace ze STPS 

– Hromadné akce hlásit na STPS (desinfekce prostor) 
– Hlásit dopředu alespoň 3 dny dopředu (pokud lze, když nelze, tak co nejdříve) 
– Využití zasedaček, poslucháren, větší návštěvy… 
– Týká se nejen akcí DČ nebo akcí VaV, ale i soukromých akcí katedry (porady apod.) 
– Při využití služebního vozu v zahraničí je třeba vyplnit příslušný formulář 
– Viz Směrnice děkana 1/2012 
– Bude umístěn do formulářů na web 

• Koronavirus 
– Distribuce roušek na katedry 
– Určeny za účelem výuky (povinnost pedagoga nosit roušku při výuce) 
– PR realizuje nákup látkových roušek s logem pro zaměstnance 
– Respirátory na pracovní cesty 
– Na pracovní cesty budeme vybavovat zaměstnance respirátory FFP2 (viz metodický pokyn tajemníka) 
– Kontakt: eva.steffelova@fsv.cvut.cz, do předmětu uvádějte „Žádost o respirátor“ 
– Žádost bude posouzena 

• OPOFIN 
– Organizační pokyny a finanční informace 
– Charakter metodických pokynů tajemníka 
– Bude rozesílán příležitostně na katedry@fsv.cvut.cz 
– Provozní informace a metodické pokyny 
– Týkající se celé fakulty (děkanát, katedry) 
– OPOFIN 1/2020 - předpokládá se rozeslání během října 
 

 
 
 

Příští termín zasedání Grémia děkana bude stanoven dodatečně. 
 
 
 prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v. r. 
 děkan 
 
 
Zapsala: M. Vavřinová 
V Praze dne 22. 9. 2020 
 
 


