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Preambule 
 
Aktualizace Dlouhodobého zám�ru �VUT v Praze pro rok 2007 vychází z Dlouhodobého zám�ru 
vzd�lávací a v�decké, výzkumné, vývojové, um�lecké a další tv�r�í �innosti �VUT v Praze do roku 
2010 (dále DZ �VUT) a Aktualizace Dlouhodobého zám�ru vzd�lávací a v�decké, výzkumné, vývojové, 
um�lecké a další tv�r�í �innosti vyhlášené MŠMT pro oblast vysokých škol pro rok 2007. 
 
Základním strategickým cílem DZ �VUT v Praze je budování �VUT jako prestižní technické vzd�lávací 
a výzkumné instituce s významným postavením v rámci evropského vzd�lávacího a výzkumného 
prostoru. Strategie �VUT v Praze vychází ze sou�asného vývoje ve sv�t� a spole�nosti, o�ekávaného 
demografického vývoje v �eské republice, dokument� Asociace evropských univerzit (EUA) a výsledk� 
evaluace „Institutional Evaluation of the Czech Technical University in Prague“ (EUA 2004), 
Dlouhodobého zám�ru MŠMT a dokument� vlády �R. Aktualizace respektuje centrální podkladové 
dokumenty, a to zejména Národní program výzkumu, Národní inova�ní politiku, Národní politiku 
výzkumu a Strategii hospodá�ského r�stu �eské republiky na léta 2005 - 2013. 
 
�VUT v Praze je nejstarší technickou univerzitou ve st�ední Evrop� a v roce 2007 prob�hnou oslavy 
jejího 300 letého trvání. Bude jich široce využito pro rozvoj školy, zejména její pedagogické a v�decké 
excelence, pro její propagaci v �R a v zahrani�í a pro posílení a rozší�ení spolupráce s podniky a 
institucemi. 
 
 
Základní strategické cíle aktualizace Dlouhodobého zám�ru pro rok 2007 
 
Aktualizace DZ �VUT pro rok 2007 (dále jen Aktualizace) klade hlavní d�raz na zvýšení efektivity a 
kvality všech akademických �inností, na internacionalizaci školy, na rozvíjení a kvalitu strukturovaných 
studijních program� v�etn� celoživotního vzd�lávání, na spolupráci s pr�myslovou sférou s d�razem na 
zam��ení výzkumu. 
 
K základním strategickým cíl�m vytvá�ejícím p�edpoklady dalšího rozvoje �VUT pat�í: 
• Posilování integrity školy. 
• Zvyšování pedagogické a v�decké excelence �VUT. 
• Rozši�ování nabídky studijních program� (v�etn� atraktivních program� pro zahrani�ní studenty). 
• Vyšší zapojení do mezinárodních eduka�ních a výzkumných projekt�. 
• Zachovávání kontinuity v napl�ování investi�ních a rozvojových aktivit školy. 
 
Hlavní úkoly p�i napl�ování n�kterých t�chto strategických cíl� jsou: 
a) v oblasti struktury a integrity �VUT: 

• Dokon�ení podkladových materiál� (v�etn� návrhu ustavujících legislativních dokument�) pro 
založení Institutu aplikovaných v�d (IAV) (spole�né instituce �VUT a AV �R). 

• Vypracování programu pro další rozvoj existujících výzkumných center �VUT a pro zakládání 
dalších výzkumných pracoviš� �VUT. 

• Pokra�ování v p�íprav� podklad� pro založení Fakulty komer�ního inženýrství a managementu 
(pracovní název, vznik transformací Masarykova ústavu vyšších studií �VUT v Praze). 

• Vznik celoškolského Ústavu t�lesné výchovy. 
• Pokra�ování prací na dokon�ování a aktualizaci Generelu �VUT (tj. p�echod od provedené 

pasportizace za�ízení �VUT k postupnému vymezování ú�elu n�kterých objekt� ve smyslu 
jejich efektivního a perspektivního využití v  chodu školy.) 

• Vytvo�ení podkladových dokument� pro založení jednotného systému �ízení a m��ení kvality 
základních aktivit �VUT. 
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b) v oblasti podpory v�deckovýzkumné �innosti, inova�ních proces� a spolupráce s praxí: 

• Podpora a rozvoj �innosti V�deckého inkubátoru �VUT v Praze. 
• Zpracování projektu zám�ru „V�decký a technologický park �VUT v Praze“. 
 

c) v oblasti investi�ní aktivity �VUT: 
• Zahájení výstavby objektu „Nová budova �VUT“ v areálu �VUT v Praze - Dejvicích. 
• Pokra�ování rekonstrukce areálu �VUT v Praze na Karlov� nám�stí (v�etn� zahájení 

rekonstrukce objektu na Albertov�). 
• Zahájení realizace stavby na Vít�zném nám�stí v Praze 6 s názvem „Akademický a komer�ní 

komplex“. 
 
 

Aktualizace DZ �VUT v Praze pro rok 2007 obsahuje programové cíle a priority rozvoje v �len�ní podle 
hlavních oblastí �innosti univerzity: 
 
1. Oblast studia a studentských záležitostí. 
2. Oblast v�decké, výzkumné a další tv�r�í �innosti. 
3. Oblast zahrani�ních styk�. 
4. Oblast struktury a integrity. 
5. Oblast personální politiky. 
6. Oblast rozvoje informa�ních systém�. 
7. Oblast vn�jších vztah� a marketingu. 
8. Oblast ekonomická. 
9. Oblast investi�ního rozvoje. 
 
 
1. Oblast studia a studentských záležitostí 
 

a) Oblast studijních program� a jejich výuky 
• Pružné vytvá�ení studijních program� a obor� v závislosti na spole�enské poptávce. 
• Akreditace nových studijních program� s ohledem na potenciální horizontální prostupnost mezi 

fakultami a sou�ástmi �VUT a dalšími vysokým školami. 
• Rozvoj stanovených cíl� a forem výuky v bakalá�ském a magisterském studiu. Uplat�ování 

jednotného teoretického základu bakalá�ského studia s cílem zvýšení úsp�šnosti bakalá�ského 
studia p�i zachování kvality studia. 

• Zavád�ní a podpora projektové výuky v oborech a p�edm�tech, které jsou pro tento zp�sob 
výuky vhodné. 

• Vyhodnocení zkušeností se zavedením systému hodnocení kvality pedagogického procesu. 
• Rozvoj celoživotního vzd�lávání se zam��ením na podporu kariérních kurz� podle spole�enské 

objednávky a programy Univerzity 3. v�ku. 
 

b) Oblast personálního zabezpe�ení výuky 
• Uplat�ování nové generace VŠ u�itel� v bakalá�ském studiu v�etn� doktorand� ve výuce. 
• Zvýšení podílu žen na �VUT v celé akademické obci. 
• Podpora mimo-kurzovní výuky - jednorázové p�ednášky nebo cykly odborník� ze zahrani�í, z 

praxe a neuniverzitního výzkumu. 
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c) Oblast administrativních opat�ení 
• Vyhodnocení zkušeností z p�echodu z bakalá�ského studia do širokého spektra návazných 

program� magisterského studia. 
 

d) Oblast podpory studentských aktivit 
• Zlepšení komunikace mezi vedením školy a studenty a zam�stnanci. 
• Využívání studentských médií ke zlepšení informovanosti, v�etn� elektronických a tišt�ných 

studentských �asopis�. 
• Podpora studentských kulturních a vzd�lávacích projekt� a vzniku nových zájmových klub� 

Studentské unie �VUT, podpora minoritních klub�. 
• Zm�na systému Studentské grantové sout�že tak, aby lépe odpovídala pot�ebám studentských 

aktivit. 
• Podpora rozvoje po�íta�ových sítí na studentských kolejích. 
• Rozvoj Centra informa�ních a poradenských služeb. 
• Vytvo�ení studentských cen, nap�. „Prestižní studentská �asopisecká publikace“ apod. 

 
e) Oblast sociální 
• Zavedení státních sociálních stipendií a stipendií na ubytování v novém stipendijním �ádu a 

vybudování systému distribuce t�chto státních dávek. 
 
 
2. Oblast v�decké, výzkumné a další tv�r�í �innosti 
 

• Posilování orientace v�decké, výzkumné a další tv�r�í �innosti na mezinárodní projekty, 
financované z vn�jších zdroj�, zejména 7.rámcového programu EU, ale i dalších mezinárodních 
program�. 

• Pln� fungující informa�ní servis a administrativní a poradenská podpora p�edkladatel� návrh� 
projekt� tuzemských a zahrani�ních VaV grant�. Zprost�edkování kontakt� na potenciální 
zahrani�ní partnery pro p�ípravu mezinárodních projekt�. 

• Zvýšení akcentu na uplatn�ní výsledk� v�dy a výzkumu v praxi, na výstupy ve form� inovací, 
nových technologií a patentov� chrán�ných �ešení, v�etn� zkvalitn�ní podp�rného systému pro 
tyto �innosti. 

• Pokra�ující organiza�ní a další podpora ú�asti pracoviš� �VUT na výstavách a veletrzích jako 
jsou MACH, AMPÉR, MSV Brno, Invence, Inovace, p�ípadn� i dalších. 

• Modernizace experimentální základny �VUT jak samostatn�, tak i ve spolupráci s vn�jšími 
subjekty, v�etn� pokra�ování spole�ného projektu s AV �R na založení Institutu aplikovaných 
v�d (pracovní název). 

• P�íprava a diskuse projektu „virtuálních“ výzkumných center �VUT, propojujících horizontáln� 
pracovišt� na r�zných sou�ástech �VUT k �ešení spole�né problematiky. 

• Soustavné zvyšování zapojení doktorand� do v�deckých tým� na katedrách a ústavech a do 
�ešení reálných problém� praxe jak na �VUT samotném, tak i v rámci spolupráce s externími 
pracovišti. Pokra�ování v orientaci Interní grantové sout�že �VUT p�ednostn� na podporu 
doktorandských projekt�. 

• Hledání nových cest, jak oce�ovat vynikající výsledky v tv�r�í �innosti. 
• Soustavná informa�ní, administrativní a další podpora �ešitel� a �ešitelských tým� výzkumných 

zám�r� a výzkumných center. 
• Vyhodnocení organizace v�deckých seminá�� Workshop s cílem realizovat další ro�níky tak, 

aby byly maximálním p�ínosem jak pro vzájemné odborné kontakty jednotlivých pracoviš� 
�VUT, tak i pro propagaci výsledk� v�decké práce na �VUT v odborné ve�ejnosti. 
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• Aktivní vyhledávání potenciálních autor� a témat kvalitních odborných �lánk� k publikaci 
v �asopise Acta Polytechnica (ve spolupráci s redak�ní radou �asopisu) tak, aby se zvyšovala 
prestiž tohoto odborného periodika. 

• Pravidelné vydávání a aktualizace tišt�ného Nabídkového katalogu možností v�deckovýzkumné 
�innosti, služeb a vzd�lávacích kurz�, který je sou�ástí materiál� propagujících �VUT na 
r�zných veletrzích a dalších akcích a jeho pr�b�žné dopl�ování na webu tak, aby pln� pokrýval 
d�ležité výsledky výzkumu na �VUT, uplatnitelné v praxi. 

• Spole�n� s odborem pro vn�jší vztahy a marketing zvýšit propagaci výsledk� výzkumu na 
�VUT v masových médiích a p�i r�zných ve�ejných akcích a obecn� popularizaci technických a 
p�írodních v�d. 

• P�ipravit podklady pro založení jednotného systému hodnocení kvality v�decké a tv�r�í �innosti 
na fakultách a jejích ústavech (katedrách) tak, aby bylo možno porovnávat výsledky dosažené 
v t�chto oblastech nap�í� univerzitou (v souvislosti s p�ípravou  podkladových dokument� pro 
založení jednotného systému �ízení a m��ení kvality základních aktivit �VUT – dále v odstavci 
Oblast struktury a integrity). 

 
 
3. Oblast zahrani�ních styk� 
 

• V rámci metodické spolupráce s fakultami podporovat projekty vedoucí k dvojím nebo 
spole�ným diplom�m, p�ipravit metodickou sm�rnici k zajiš�ování t�chto projekt�. 

• Finan�n� podporovat mobilitu student� jak ze zdroj� �VUT a jeho sou�ástí, tak ze zdroj� 
MŠMT, resp. dalších státních i soukromých subjekt�. 

• Rozši�ovat nabídku studijních míst v zahrani�í pro studenty �VUT v rámci dvoustranných dohod 
o spolupráci s neevropskými universitami. 

• Zkvalitnit nabídku studijních míst v zahrani�í pro studenty �VUT v programu Erasmus a 
Leonardo da Vinci s ohledem na p�edpokládanou zm�nu struktury jednotného programu 
studentské mobility a jeho nových podmínek, které jsou o�ekávány v roce 2007. 

• Upev�ovat pozici �VUT v programu ATHENS, zvyšovat po�et nabízených kurs� i úrove� 
vysílaných student�. 

• Zajistit spolu s International Student Club (ISC) organizaci Orientation Week v každém 
semestru s ohledem na zvyšující se po�ty p�ijížd�jících student�. 

• V zájmu prohlubující se integrace zahrani�ních student� do �eského prost�edí organizovat 
spolu s ISC akce kulturního a sociálního charakteru. Tyto aktivity podporovat finan�n� i ze 
zdroj� školy. 

• Spolu s ISC a Centrem informa�ních a poradenských služeb (CIPS) vypsat anketu mezi 
studenty �VUT a zpracovat její výsledky ve snaze zjistit d�vody relativn� malého zájmu 
student� o studium v zahrani�í. 

• Zlepšit propagaci zahrani�ního studia mezi studenty �VUT zvýšením úrovn� a koordinací 
informa�ních akcí. Pr�b�žn� aktualizovat informace a zlepšovat vypovídací schopnost 
webových stránek školy a odboru zahrani�ních styk�. 

• Zvyšovat a zlepšovat informovanost akademické obce �VUT o programech mobilit, o 
zahrani�ních nabídkách studia, o stipendiích, o možnostech spole�ných projekt�, o ú�asti 
v sítích universit, apod. 

• Zavedení databáze VVVS pro ú�ely evidence zahrani�ních cest, zahrani�ních návšt�v, 
zahrani�ních smluv a kontakt�, výjezd� a p�íjezd� student� na všech fakultách �VUT a na 
R�VUT. 

• V rámci zpracování údaj� v databázi VVVS rozší�it její využití pro agendu ú�asti školy, jejích 
p�edstavitel� a zam�stnanc� v mezinárodních nevládních institucích. 
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• V rámci ú�asti �VUT v programu SOCRATES organizovat v zim� 2007 minimáln� dva 
intenzivní kurzy �eského jazyka pro zahrani�ní studenty (EILC) a v lét� 2007 minimáln� t�i kurzy 
EILC. 

• Spolu s ISC nabídnout student�m �VUT v každém semestru kurzy cizích jazyk�, vyu�ovaných 
jak u�iteli, tak zahrani�ními studenty, rodilými mluv�ími (princip student u�í studenty). 

• Podporovat neustále rozvoj a vybavení International Cultural Centre na Masarykov� koleji a 
kolejích Strahov, snažit se o vybudování obdobného centra na koleji Podolí. 

• Rozši�ovat nabídku letních aktivit odboru, letní školy pro zahrani�ní studenty, na míru šité 
(tailor-made) studijní pobyty zahrani�ních kolektiv�, jazykové kurzy,  apod. 

• P�ipravit setkání pracovník� zahrani�ních útvar� technických universit nových �lenských stát� 
EU a dalších východoevropských zemí za ú�elem p�ípravy a koordinace spole�ných projekt� 
v rámci program� EU. 

 
 
4. Oblast struktury a integrity 
 
V rámci kontinuity posilování integrity �VUT se jeví jako velmi reálné a p�ínosné následující díl�í cíle: 

• Vypracování programu pro vývoj existujících Výzkumných center �VUT a pro p�ípadné 
zakládání dalších výzkumných pracoviš� �VUT (jako nap�. centrum pro nanotechnologie, 
centrum pro dopravní systémy, energetický ústav, apod.). 

• Podpora prohlubování integrity �VUT ve studijních programech, spole�ných v�deckých a 
tv�r�ích projektech, spolupráce na výzkumných zám�rech a ve výzkumných centrech. Vytvá�ení 
spole�ných pracoviš�, laborato�í a dalších celouniverzitních aktivit vznikajících na základ� 
mezifakultní spolupráce a spolupráce mezi katedrami (ústavy). 

• Dokon�ení podkladových materiál� (v�etn� návrhu ustavujících legislativních dokument�) pro 
založení  Institutu aplikovaných v�d (IAV) (spole�né instituce �VUT a AV �R). 

• Spolupráce sou�ástí �VUT v Praze p�i podpo�e a rozši�ování �innosti V�deckého inkubátoru 
�VUT. 

• Rozvinout program Technologického a inova�ního centra �VUT. 
• Spolupráce fakult na zpracování projektu zám�ru „V�decký a technologický park �VUT 

v Praze“. 
• Pokra�ování v p�íprav� podklad� pro založení Fakulty komer�ního inženýrství a managementu 

(pracovní název, vznik transformací Masarykova ústavu vyšších studií �VUT v Praze). 
• Integrace t�lovýchovných aktivit �VUT do spole�ného za�ízení v Praze 6, Na Julisce. 
• Pokra�ování prací na dokon�ování Generelu �VUT (tj. p�echod od provedené pasportizace 

za�ízení �VUT k postupnému vymezování jejich ú�elu ve smyslu jejich efektivního a 
perspektivního využití v  chodu školy). 

• Podpora a spolupráce p�i rozvoji Fakulty biomedicínského inženýrství �VUT na Kladn� ve 
všech oblastech její �innosti. 

• Podpora rozvoje mimopražských pracoviš� �VUT v Praze (st�edisko Tel�, st�edisko D��ín, 
st�edisko Sezimovo Ústí, st�edisko Chomutov) p�i zajiš�ování pot�eb pro jejich vzd�lávací 
�innost. 

• Spoluú�ast sou�ástí �VUT v Praze p�i zabezpe�ení programu rozvoje materiáln� technické 
základny �VUT, p�edevším výstavby Nové budovy �VUT v Dejvicích, rekonstrukcí kolejí apod. 

• Spolupráce na vybudování Národní technické knihovny v Praze – Dejvicích (zejména v oblasti 
vývoje informa�ního systému NTK). 

• Vytvo�ení podkladových dokument� pro založení jednotného systému �ízení a m��ení kvality 
základních aktivit �VUT. 
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5. Oblast personální politiky 
 
Vytvo�it podmínky pro podporu kvalifika�ního r�stu pracovník� s vynikajícími výsledky ve výzkumné, 
tv�r�í a vzd�lávací �innosti, podporovat mladé a talentované pracovníky, zam��it se na získávání 
student�, zejména doktorských studií, pro p�sobení na �VUT v Praze, získat významné odborníky 
z praxe a ze zahrani�í pro p�sobení na �VUT v Praze. 
 
Uvedených zám�r� dosáhnout p�edevším: 

• Vyžadováním koncepce personální politiky od vedoucích pracovník� na všech úrovních. 
• Provád�ním pravidelného hodnocení všech zam�stnanc� a kontrolou pln�ní úkol�. 
• Podporou p�ijímání ú�inných opat�ení ke zlepšení kvalifika�ní a v�kové struktury akademických 

pracovník�. 
• Oce�ováním význa�ných pedagogických a v�deckých osobností a tv�r�ích tým�. 
• Vytvá�ením podmínek pro vstup zahrani�ních odborník� se špi�kovou kvalifikací do 

akademických pozic a rozší�ením p�sobení t�chto odborník� na �VUT. 
• Zajišt�ním vysoké kvality habilita�ních a jmenovacích �ízení v�etn� ú�asti zahrani�ních 

odborník� s vysokou kvalifikací v p�íslušných komisích. 
• Vyžadováním mezinárodní spolupráce, spolupráce s pr�myslem a zapojením student� v rámci 

výzkumné �innosti. 
• Provád�ním pr�b�žné kontroly doktorských studií (v�etn� využití rozší�ení Komponenty Studium 

(KOS) o podklady k doktorskému studiu). 
• Postupným omezováním po�tu pracovník� nezapojených do výzkumných projekt� a dalších 

tv�r�ích �inností na pracovišti. 
• Zvýšením podílu mladých kvalitních pracovník� s perspektivou odborného r�stu a jejich 

zapojováním do v�decké, výzkumné a další tv�r�í �innosti a mezinárodní spolupráce. 
• Vyhledáváním talentovaných student� v pr�b�hu studia a podporou jejich vstupu do 

doktorského studia. 
• Zvyšování kvalifikace administrativních a dalších neakademických pracovník�. 

 
 
6. Oblast rozvoje informa�ních systém� 
 
V oblasti rozvoje informa�ních systém� v roce 2007 klást d�raz zejména na: 

• Integraci komponent informa�ního systému v rámci portálového �ešení. 
• Zavedení jednotného a pln� funk�ního studijního systému jako integrální sou�ásti IS �VUT. 
• Optimalizaci WWW stránky na základ� marketingové strategie �VUT a zajišt�ní jejich datové 

provázanost v rámci univerzity (sou�ástí). 
• Nasazení systému elektronického zpracování dokument� (document management) do provozu 

nap�í� celou univerzitou. 
• Rozši�ování využití studentských a zam�stnaneckých pr�kaz� �VUT. 
• Zvýšení úrovn� zabezpe�ení všech �ástí IS a zajišt�ní pravidelných bezpe�nostních audit�. 
• Rozši�ování možnosti p�ipojení do sít� �VUT ve všech areálech (Wi-Fi a další možné 

technologie). 
• Podporu rozvoje super-po�íta�ového komplexu a náro�ných numerických výpo�t�. 
• Zavedení podpory rozhodování na všech úrovních univerzity prost�ednictvím manažerské 

nadstavby informa�ního systému (MIS). 
• Rozvoj podpory multimediální výuky a r�zných forem e-learningového vzd�lávání. 
• Rozši�ování p�ístupu k elektronickým informa�ním zdroj�m. 
• Zahájení p�ípravy integrace se systémy Národní technické knihovny. 
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• Implementaci a rozbor statistik návšt�vnosti www stránky a vyhodnoceni z hlediska marketingu 
a postupného zlepšováni uživatelské p�itažlivosti stránky. 

• Trvalou aktualizaci stránek, koncepci spojeni s komponentou KOS pro aktuální podrobn�jší 
informace o jednotlivých oborech na CVUT. 

 
 
7. Oblast vn�jších vztah� a marketingu 
 

• Organizovat oslavy 300 let �VUT a využít jich k užší spolupráci s podniky a institucemi ve 
smyslu dlouhodobé spolupráce s �VUT a pro propagaci �VUT na ve�ejnosti. 

• Prezentovat studijní programy �VUT všemi dostupnými prost�edky. 
• Prezentovat výsledky v�decké práce, výzkumu a vývoje dosažené na �VUT. 
• Využívat spolupráce s podniky k propagaci pot�ebných, avšak mén� populárních obor� mezi 

studenty. 
• Zpracovat koncepci regionálního marketingu sm�rem ke st�edním školám v regionech mimo 

St�edo�eský kraj. 
• Pokra�ovat ve spolupráci s Magistrátem hl.m.Prahy, Magistrátem m�sta Kladna a s M�stskou 

�ástí Praha 6. 
• Upravit a rozší�it tiskové a propaga�ní materiály �VUT na základ� externího auditu. 
• Podporovat spole�né akce s Alumni klubem (klubem absolvent�). 
• Zlepšování informa�ních tok� na www stránky ve srovnání s minulým obdobím. 

 
 
8. Oblast ekonomiky a �ízení 
 
Trvalým úkolem v oblasti ekonomiky a �ízení je budování kvalitní vnit�ní legislativy �VUT a zapracování 
všech legislativních zm�n, ke kterým dochází v roce 2006, do vnit�ních p�edpis� školy. Hlavní úkoly 
v oblasti ekonomiky a �ízení se zam��í na: 

• Vytvo�ení profesionáln� vybaveného organiza�ního útvaru pro organizaci a vedení výb�rových 
�ízení a sout�ží na všech úrovních. 

• Dobudování kvalitního kontrolního útvaru pro aplikaci zákona o finan�ní kontrole. 
• Napl�ování povinnosti uložené zákonem �.320/2001 Sb. o finan�ní kontrole, který je podle 

novely zákona �. 123/2003/Sb. platný i pro ve�ejné vysoké školy a to vytvo�ením vnit�ního 
kontrolního systému, který bude spo�ívat v zavedení �ídicí kontroly pro sledování a kontrolu 
p�ípravy operací, pr�b�hu operací a jejich výsledné vyhodnocení, provád�né vedoucími 
zam�stnanci. 

• Dobudování útvaru controllingu a jeho za�len�ní do struktury R �VUT s cílem zdokonalit 
rozpo�tování a sledování výsledk� hospoda�ení až do úrovn� nákladových st�edisek. 

• Zdokonalení analytického hodnocení pr�b�žných i záv�re�ných výsledk� hospoda�ení ú�etních 
st�edisek školy s cílem p�edkládání aktuálních návrh� na optimalizaci finan�ních tok�. 

• Implementaci spisové služby finan�ního informa�ního systému firmy BBM, který napl�uje 
požadavky zákona �. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové služb�, na R �VUT a posléze na 
základ� zkušeností s pilotní implementací jeho rozší�ení na celé �VUT. 

• Napln�ní požadavk� zákona �. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové služb� v archivnictví 
�VUT. 

• Zavedení tzv. registru smluv v komponent� finan�ního informa�ního systému do plného užívání 
a jeho využívání zejména pro kontrolu a sledování smluvních vztah�. 

• Implementaci modulu pro výb�rová �ízení do informa�ního systému – projekt Aplikace novely 
zákona o ve�ejných zakázkách (2006) do informa�ního systému VŠ. 
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• Vyhodnocení využívání nemovitého majetku R �VUT a dalších sou�ástí školy a s ohledem na 
pot�eby a cíle, v p�ípadech neupot�ebitelnosti navrhnout prodej, pronájem, vým�nu nebo 
záp�j�ku objekt�. 

 
 
9. Oblast investi�ního rozvoje 
 
Dlouhodobý zám�r �VUT v oblasti investi�ního rozvoje bude v roce 2007 zam��en podle probíhajícího 
programu rozvoje materiáln�-technické základny �VUT (program 233 320) s využitím Generelu �VUT 
na níže uvedené prioritní akce, jejichž p�íprav� a v�asnému dokon�ení bude v�nována mimo�ádná 
pozornost. 
 
V roce 2007 bude investi�ní rozvoj �VUT zam��en na realizaci t�chto akcí: 

• Zahájení výstavby Nové budovy �VUT Dejvice – v sou�asné dob� je p�ipravován návrh stavby. 
• Pokra�ování rekonstrukce fasády monobloku Dejvice (II. etapa). 
• Revitalizace Betlémské kaple. 
• Pokra�ování rekonstrukce objektu fakulty FBMI – Kladno. 
• Pokra�ování revitalizace areálu Karlovo nám�stí. 
• Rekonstrukce objektu Horská. 
• Rekonstrukce objektu „D“ v areálu Fakulty stavební v Praze - Dejvicích. 
• Rekonstrukce Bubene�ské koleje. 
• Rekonstrukce bloku kolejí Podolí. 
• Modernizace stravování v areálu Dejvice. 

 
V dalších letech bude pokra�ovat investi�ní výstavba dle nového programu rozvoje MTZ �VUT, který 
bude projednáván a schvalován v roce 2007. 
 
 
 
P�íloha: 
Aktualizovaný seznam investi�ních akcí dokumentace programu 233 320 pro rok 2006 s výhledem na 
rok 2007 
 
 
 
 
 
Aktualizace Dlouhodobého zám�ru vzd�lávací a v�decké, výzkumné, vývojové, um�lecké a další tv�r�í 
�innosti �VUT v Praze pro rok 2007 byla projednána dne 11.4.2006 ve V�decké rad� �VUT v Praze a 
dne 5.6.2006 ve Správní rad� �VUT v Praze. 
 
Akademický senát �VUT schválil Aktualizaci Dlouhodobého zám�ru vzd�lávací a v�decké, výzkumné, 
vývojové, um�lecké a další tv�r�í �innosti �VUT v Praze pro rok 2007 dne 17.5.2006. 
 
 
 
 

Prof. Ing. Václav Havlí�ek, CSc. 
rektor 
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P�ÍLOHA 
 

�VUT v Praze                 

Aktualizovaný seznam investi�ních akcí  dokumentace programu 233 320 pro rok 2006 s výhledem na rok 2007 
 
 

  
Rok 2006 2007 

MŠMT �VUT MŠMT �VUT 

Celkem INV NIV Celkem INV NIV Celkem INV NIV Celkem INV NIV 

Registrace 
 v systému 
ISPROFIN 

Název akce 

Už
iv

at
el

 

Za
há

je
ní

 

Uk
on

�e
ní

 

398 212 367 474 30 738 28 728 27 430 1 298 624 423 605 423 19 000 35 000 35 000   

2333223854 Pódium a scénické osv�tlení do Betlémské kaple �VUT 2005 2006 2 300 2 300                     

VZ Dr. stav. úpravy v obj. na pozemku 589/6, kú Dejvice �VUT/CA* 2005 2005       580 580               

2333223832 Rekonstrukce ozvu�ení Betl. kapl. �VUT/CA* 2005 2006       8 8               

  Zpevn�né plochy Juliska �VUT/CA* 2005 2006 9 000 9 000   344 344               

  Rekonstrukce objektu St�ešovice �VUT/CA* 2006 2007       800 800               

  Revitalizace Betlémské kaple �VUT/CA* 2006 2007       1 500 1 500   30 000 30 000         

2333223821 Výstavba nové budovy �VUT �VUT/FA** 2003 2010       4 000 4 000   50 000 50 000   35 000 35 000   

  Rekonstrukce Halových labolato�í Dejvice �VUT/FS*** 2006 2007       1 000 1 000   60 000 60 000         

  Rekonstrukce objektu �.p. 3105 kú Kro�ehlavy - Kladno FBMI 2005 2007 55 000 55 000         47 000 47 000         

2333223829 Rekonstrukce prostor� FD - Kotelna FD 2005 2006 4 923 4 923   1 169 1 169               

2333223846 Knihovna pro FD �VUT v Praze FD 2005 2006 1 200   1 200                   

2333223856 FD D��ín zesílení kabelového p�ipojení FD 2005 2006 1 412 1 412                     

2333293802 Rekonstrukce oken Horská FD 2005 2006 6 500   6 500 1 250   1 250             

  Bufet Horská vybavení gastrotechnologií FD 2006 2006 2 300 2 300                     

  Adaptace p�dních prostor Horská,FD FD 2006 2006 10 700 9 000 1 700 500 500               

  Bufet Horská vybavení nábytkem FD 2006 2006 2 350   2 350 86 86               

  Rekonstrukce 4.NP Konvitská FD 2006 2006 3 200 3 200   200 200               

  Vybavení u�eben FD FD 2006 2006 2 300   2 300                   

  Vybudování posluchárny D��ín FD 2006 2006 2 000 2 000                     

2333223816 Rekonstrukce budovy E Karlovo nám  FEL 2004 2006 7 920 4 406 3 514                   

2333223823 Rekonstrukce bloku D3 Dejvice FEL 2004 2006 2 062 2 062                     

  Reko silnoproudých a slaboproudých rozvod�, FEL Dejvice FEL 2006 2006 2 350 2 350                     
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  Reko poslucháren bloku C2 Dejvice FEL 2006 2006 2 300 2 300                     

  Reko klimat. systému, FEL Dejvice FEL 2006 2006 1 500 1 500                     

  KN - budova E, rekonstrukce poslucháren FEL 2006 2007 25 000 18 000 7 000 1 000 1 000   10 000 6 000 4 000       

  Revitalizace areálu KN - reko budovy E II.etapa FEL 2006 2007 45 300 45 300   1 700 1 700   12 200 4 200 8 000       

2333223830 Reko objektu Trojanova 13 Laborato� laserové optiky FJFI 2005 2006 3 162 3 162   100 100               

2333223845 Oprava oken FJFI B�ehová 7 FJFI 2005 2006 1 814   1 814                   

  Reko Labolato�í KJCH - B�ehová FJFI 2006 2006 2 300 2 300                     

  Reko 1NP Doplerovo centrum FJFI 2006 2006 2 300 2 300                     

  Oprava centrálního schodišt� Trojanova 13 FJFI 2006 2006 2 300   2 300                   

2333223827 Revitalizace areálu KN II. Etapa 1.�ást rekonstrukce budovy D FS 2004 2006 4 964 2 904 2 060                   

2333293801 Rekonstrukce fasády monobloku Dejvice I. Etapa FS 2004 2006 31 959 31 959   4 000 4 000               

2333223853 Vybavení kancelá�í a u�eben, Fs, Dejvice FS 2005 2006       48   48             

2333293803 Rekonstrukce fasády monobloku Dejvice II. Etapa FS 2005 2007 25 000 25 000         35 000 35 000         

  Revit. areálu KN - Trafostanice, energocentrum, kolektor FS 2005 2007 15 000 15 000   300 300   48 800 48 800         

  Rekonstrukce objektu Horská I. etapa FS 2005 2007 32 239 32 239         58 000 58 000         

  Reko výtah� Fs  B1 Dejvice FS 2006 2006 2 350 2 350                     

  Reko WC objekt A2 Dejvice FS 2006 2006 1 500 1 500                     

2333223801 Požární zajišt�ní budov A,B,C,D, Dejvice FSv 2001 2006 42 597 42 597                     

2333223817 Patrové rozvody budovy B Dejvice FSv 2004 2006       4 155 4 155               

  Zast�ešení atria v objektu D Fsv 2006 2007 18 000 18 000   1 500 1 500   17 000 17 000         

  Reko a rozší�ení prostor stravování v objektu B Fsv 2006 2007       700 700   18 000 15 000 3 000       

2333223835 Rekonstrukce koleje Orlík ( Dimitrovova ) II. Etapa SÚZ 2005 2006 20 000 20 000   688 688               

2333223852 Orienta�ní systém sportovní areál Juliska SÚZ 2005 2006 810 810                     

2333203857 Ve�ejné osv�tlení koleje Podolí SÚZ 2005 2006 2 300 2 300                     

  Rekonstrukce bloku kolejí Podolí SÚZ 2006 2007       800 800   51 000 47 000 4 000       

  Modernizace objekt� areálu Dejvice SÚZ 2006 2007       1 500 1 500   97 423 97 423         

  Reko Bubene�ská kolej SÚZ 2006 2007       800 800   90 000 90 000         

 
*�VUT/CA -  vlastní zdroje �VUT - rozpis na jednotlivé sou�ásti je stanoven v materiálu "Podíly na celoškolských investi�ních akcích v roce 2006"  

**�VUT/FA -  vlastní zdroje �VUT - rok 2006 je hrazen z FA, v dalších letech bude financováno jako �VUT/CA 

***�VUT/FS -  v roce 2006 financováno z CA jako p�íprava revitalizace areálu �VUT Karlovo nám�stí                    

 


