
Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 23. 4. 2008 změny a doplnění 
Statutu  Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební

Doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc
Předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze

ZMĚNY A DOPLNĚNÍ
STATUTU

FAKULTY STAVEBNÍ  ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ 
TECHNICKÉHO V PRAZE

I.

Čl. 12 Statutu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební zní:

Článek 12  –  Stipendia

1. Studentům FSv se poskytují  stipendia podle pravidel  stanovených Stipendijním řádem 
ČVUT.

II.

Zrušuje se příloha č. 1 Statutu FSv (Organizační řád FSv) schválená AS ČVUT dne 
26. 9. 2007 a nahrazuje novou přílohou č. 1, Organizačním řádem FSv.

III.

Tyto  změny  Statutu  Českého  vysokého  učení  technického  v Praze  Fakulty  stavební  byly 
schváleny  Akademickým  senátem  Českého  vysokého  učení  technického  v Praze  Fakulty 
stavební  dne  26. 3. 2008.

 Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
          Děkan

Příloha:  nové znění Organizačního řádu FSv.

zaleska
Lístek s poznámkou
Dokument neplatný.
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Příloha č. 1
Statutu FSv

Organizační řád FSv

Článek  1  –  Základní ustanovení

1. Organizační řád FSv upravuje vnitřní organizaci FSv v souladu se zákonem, Statutem 
ČVUT, Statutem FSv, Organizačním řádem ČVUT a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy. 

2. Organizační řád stanoví:
• název a sídlo FSv, 
• organizační strukturu FSv, 
• základní povinnosti akademických funkcionářů a vedoucích zaměstnanců FSv. 

3. Organizační řád FSv je závazný pro všechny zaměstnance FSv. 

Článek  2  – Název a sídlo FSv

1. Oficiální název FSv zní: 
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební

2. Ve styku se zahraničím se používají tyto cizojazyčné názvy: 
• v jazyce anglickém: Faculty of Civil Engineering 
• v jazyce francouzském: Faculté de Génie Civil
• v jazyce německém: Fakultät für Bauingenieurwesen
• v jazyce ruském: Строительный Факультет   (Stroitěľnyj Fakuľtět)
• v jazyce španělském: Facultad de Ingeniería Civil
• v jazyce italském: Facoltà di Ingegneria Edile

3. Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze užívá pro své označení 
také 
• zkratky „FSv ČVUT“ a „FSv“, 
• zkrácený název  „Fakulta stavební ČVUT“.

4. Sídlem FSv je Praha. Adresa FSv je:  
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Thákurova 7 
166 29  Praha 6

Článek  3  – Členění FSv 

1. FSv se člení na pracoviště: 
• katedry, 
• výzkumná pracoviště a zkušební laboratoř, 
• děkanát, 
• účelová zařízení, 
• výuková střediska.
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Článek 4  –  Katedry

1. Základní náplní katedry je pedagogická a vědecko-výzkumná činnost. V rámci vnitřního 
způsobu řízení a hospodaření FSv je katedra samostatně hospodařícím útvarem. 

2. Katedry zřizuje a ruší děkan se souhlasem AS FSv. 
3. V čele katedry je vedoucí, kterého na základě výběrového řízení ustanovuje a odvolává 

děkan. 
4. Na návrh vedoucího katedry ustanovuje děkan jeho zástupce. Rozsah zastupování stanoví 

vedoucí katedry.
5. Katedry se mohou členit na oddělení, popř. jiné složky. 
6. Katedry FSv jsou: 

• K101 – katedra matematiky, 
• K102 – katedra fyziky, 
• K104 – katedra jazyků,
• K105 – katedra společenských věd, 
• K122 – katedra technologie staveb, 
• K123 – katedra materiálového inženýrství a chemie, 
• K124 – katedra konstrukcí pozemních staveb, 
• K125 – katedra technických zařízení budov, 
• K126 – katedra ekonomiky a řízení stavebnictví, 
• K127 – katedra urbanismu a územního plánování, 
• K128 – katedra inženýrské informatiky, 
• K129 – katedra architektury, 
• K132 – katedra mechaniky, 
• K133 – katedra betonových a zděných konstrukcí, 
• K134 – katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, 
• K135 – katedra geotechniky, 
• K136 – katedra silničních staveb, 
• K137 – katedra železničních staveb, 
• K141 – katedra hydrauliky a hydrologie, 
• K142 – katedra hydrotechniky, 
• K143 – katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, 
• K144 – katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 
• K151 – katedra geodézie a pozemkových úprav, 
• K152 – katedra vyšší geodézie, 
• K153 – katedra mapování a kartografie, 
• K154 – katedra speciální geodezie,
• K161 – katedra pro bakalářské studium – Náchod
• K162 – katedra pro bakalářské studium – České Budějovice.

 

Článek 5  –  Výzkumná pracoviště a zkušební laboratoř

1. Základní náplní výzkumných pracovišť je vědecko-výzkumná činnost. Zkušební laboratoř 
provádí akreditované zkoušky. 
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2. V rámci vnitřního způsobu řízení a hospodaření FSv je výzkumné pracoviště buď 
samostatně hospodařícím útvarem (samostatné výzkumné pracoviště) nebo je přiřazeno ke 
katedře. 

3. Výzkumná pracoviště a zkušební laboratoř zřizuje a ruší děkan se souhlasem AS FSv. 
4. V čele samostatného výzkumného pracoviště nebo zkušební laboratoře je vedoucí, kterého 

na základě výběrového řízení ustanovuje a odvolává děkan. Metrologa a manažera jakosti 
zkušební laboratoře na základě výběrového řízení ustanovuje a odvolává děkan. 
Vedoucího výzkumného pracoviště při katedře ustanovuje a odvolává děkan na návrh 
vedoucího katedry. 

5. Samostatná výzkumná pracoviště se mohou členit na oddělení, popř. jiné složky. 
6. Samostatnými výzkumnými pracovišti jsou: 

• K210 – Experimentální centrum, 
• K220 – Centrum experimentální geotechniky, 
• K260 – Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí.

7. Výzkumnými pracovišti při katedrách jsou:
• Mikrobiologická chemická laboratoř (při katedře konstrukcí pozemních staveb),
• Centrum pro výzkum kvazikřehkých materiálů (při katedře mechaniky),
• Laboratoř stavební bioniky a biomechaniky (při katedře mechaniky),
• Výzkumná laboratoř silničních staveb (při katedře silničních staveb). 
• Laboratoř transportních procesů v materiálech (při katedře mechaniky)

8. Zkušební laboratoř používá administrativní označení ZL. Zkušební laboratoř se člení na 
odborné laboratoře:
• Odborná laboratoř stavebních hmot, 
• Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb, 
• Odborná laboratoř stavební mechaniky, 
• Odborná laboratoř betonových konstrukcí, 
• Odborná laboratoř ocelových konstrukcí, 
• Odborná laboratoř silničních staveb, 
• Odborná laboratoř experimentálního centra, 
• Odborná laboratoř centra experimentální geotechniky. 

Článek 6  –  Děkanát

1. Děkanát používá administrativní označení Děkanát. Děkanát se člení na oddělení a 
samostatné útvary. 

2. Oddělení a útvary děkanátu řízené tajemníkem jsou: 
• osobní oddělení, 
• oddělení Finanční účtárna, 
• oddělení Práce a mzdy, 
• oddělení Plán a rozpočet, 
• oddělení pro doplňkovou činnost, 
• oddělení technicko-provozních služeb, 
• zahraniční oddělení, 
• správce hmotného majetku, 
• sekretariát tajemníka. 

Vedoucí oddělení a útvarů uvedených v odstavci 2 řídí, ustanovuje a odvolává tajemník. 
Oddělení zahraniční řídí metodicky příslušný proděkan.
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3. Oddělení a útvary děkanátu přímo řízené děkanem jsou: 
• referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
• referát požární ochrany, 
• sekretariát děkana. 

Vedoucí oddělení a útvarů uvedených v odstavci 3 řídí, ustanovuje a odvolává děkan.
4. Oddělení a útvary děkanátu přímo řízené příslušnými proděkany jsou: 

• studijní oddělení, 
• oddělení Věda a výzkum. 

Vedoucí oddělení a útvarů uvedených v odstavci 4 řídí, ustanovuje a odvolává příslušný 
proděkan.

Článek  7  –  Účelová zařízení a výuková střediska

1. Účelová zařízení se podílejí na zajišťování pedagogické, vědecko-výzkumné, hospodářské 
a technicko-provozní činnosti FSv. V rámci vnitřního způsobu řízení a hospodaření FSv 
je účelové zařízení samostatně hospodařícím útvarem. 

2. Účelová zařízení zřizuje a ruší děkan se souhlasem AS FSv. 
3. V čele účelového zařízení je vedoucí, kterého ustanovuje a odvolává děkan FSv na 

základě výběrového řízení.
4. Na návrh vedoucího účelového zařízení ustanovuje děkan jeho zástupce. Rozsah 

zastupování stanoví vedoucí účelového zařízení.  
5. Účelovými zařízeními FSv jsou: 

• K301 – Ústřední knihovna fakulty stavební a fakulty architektury, 
• K375 – Výpočetní a informační centrum. 

6. Výuková střediska zřizuje a ruší děkan se souhlasem AS FSv.
7. Vedoucí výukových středisek jmenuje a odvolává děkan na základě výběrového řízení. 
8. Výukovými středisky FSv jsou:

• S841 – výukové středisko Mariánská, 
• S842 – výukové středisko Počátky, 
• S843 – výukové středisko Srbsko. 
• S844 – výukové středisko Telč
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