
 
Zápis č. 21/2014-16 

Akademický senát FSv ČVUT 
Zápis z 21. zasedání AS FSv, které se konalo dne 12. 10. 2016 

 
Přítomni:  dle prezenční listiny 

Hosté:  prof. Máca, doc. Čiháková, Ing. Vlasák 

Veřejnost: 3 hosté 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu 
2. Ukončení členství ve studentské komoře AS  
3. Projednání a schválení Výroční zprávy FSv za rok 2015 (děkanka prof. 

Kohoutková, proděkanka doc. Čiháková) 
4. Vypsání voleb do AS FSv ČVUT a AS ČVUT a schválení volební komise 
5. Různé 

 
Předseda AS zahájil zasedání a přivítal přítomné. Vysvětlil, proč bylo nutné posunout 
termín zasedání AS o týden. Důvodem byla zákonem stanovená doba pro zveřejnění 
dokumentů, které budou projednávány AS, pro celou akademickou obec. 
 

Bod 1.  Kontrola zápisu 
 
Zápis z minulého zasedání AS byl schválen bez připomínek. Doc. Košatka se omluvil 
prof. Patzákovi za opomenutí informace do zápisu o instalaci včelích úlů. 
 

Bod 2.  Ukončení členství ve studentské komoře AS  
 
Ing. Fencl – obhájení disertační práce, Ing. arch. Formanová – ukončení studia.  
AS souhlasil s tím, aby Ing. Fencl promluvil před senátem. Ing. Fencl shrnul své 
působení v AS a vyzval k většímu zapojení studentů do činnosti fakulty.  
 

Bod 3.  Projednání a schválení Výroční zprávy FSv za rok 2015 (děkanka 
prof. Kohoutková, proděkanka doc. Čiháková) 
 
Proděkanka Čiháková komentovala Výroční zprávu FSv za rok 2015. Překlepy ve zprávě 
byly opraveny. Ing. Jíra upozornil na nesoulad v uvedeném počtu studentů (bude 
upraveno), výzkumná pracoviště při katedrách nejsou uvedena v organizačním řádu 
(nebyla zařazena do organizačního řádu, jsou zřízena výnosem děkana), v tabulce na 
straně 20 je u typu studia uvedeno P, ale chybí k tomu vysvětlení. 
 
Hlasování: pro 25 | proti 0 | zdržel se 0 (z 25 přítomných) 
  

Bod 4. Vypsaní voleb do AS FSv ČVUT a AS ČVUT a schválení volební komise 
 
AS FSv ČVUT vyhlašuje podle čl. 4 odst. 2 Volebního a jednacího řádu AS FSv ČVUT 
(dále jen VJŘ) a zároveň v návaznosti na usnesení č. 26-11b AS ČVUT podle čl. 4 odst. 
10 Volebního a jednacího řádu AS ČVUT volby do AS FSv ČVUT a AS ČVUT na volební 
období 2017-2019. 
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Doc. Košatka vyzval k propagaci voleb. Ing. Matějka přislíbil propagaci voleb na 
přednáškách. ŠTUK také přislíbil pomoc.  
První kolo voleb se bude konat ve dnech 22. a 23. 11. 2016, a to v úterý 22. 11. v době 
8.00 – 17.00 hod. a ve středu 23. 11. v době 8.00 – 16.00 hod. První kolo voleb do AS 
FSv ČVUT bude podle čl. 6 odst. 6 VJŘ platné, zúčastní-li se voleb alespoň 15% voličů 
z řad zaměstnanců a 15% voličů z řad studentů. Nejpozději dne 25. 11. 2016 do 9.00 
hod. budou zveřejněny výsledky prvního kola voleb do AS FSv ČVUT nebo bude 
uveřejněno, že první kolo voleb nebylo platné.  
V případě, že první kolo voleb do AS FSv ČVUT nebude platné, bude se konat druhé 
kolo voleb, a to v úterý 6. 12. 2016 v době 8.00 – 17.00 hod. a ve středu 7. 12. 2016 
v době 8.00 – 14.00 hod. Druhé kolo bude podle čl. 6 odst. 6 VJŘ platné, zúčastní-li se 
ho aspoň 15% všech voličů. Výsledky druhého kola voleb do AS FSv ČVUT budou 
zveřejněny nejpozději 9. 12. 2016 do 9.00 hodin. 
Na webových stránkách FSv ČVUT budou výsledky voleb zveřejněny nejpozději do 
28. 11. 2016, resp. do 12. 12. 2016. 
Ustavující schůzi nově zvoleného AS FSv ČVUT svolá předseda stávajícího AS FSv 
ČVUT podle čl. 7 odst. 1 VJŘ nejpozději do týdne po ukončení voleb. 
Volby do AS FSv ČVUT jsou realizovány podle čl. 4 až 6 VJŘ a zároveň v souladu se 
zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a všemi jeho platnými novelami. Volby do 
AS ČVUT jsou realizovány podle čl. 1 Volebního a jednacího řádu AS ČVUT a jsou 
řízeny hlavní volební komisí ČVUT (zvolenou AS ČVUT). 
Pro zajištění těchto voleb ustavil AS FSv ČVUT podle čl. 4 odst. 4 VJŘ volební komisi 
pro zajištění voleb do AS FSv ČVUT a současně podle čl. 1 odst. 10 Volebního a 
jednacího řádu AS ČVUT dílčí volební komisi (pro volební obvod FSv ČVUT) pro volby 
do AS ČVUT ve složení: 
 
Předseda: Ing. Karel Mikeš, Ph.D. (K134) 
Členové: Dr. Ing. Zdeněk Skořepa (K154) 

Ing. Jan Zatloukal, Ph.D. (K210)  
Ing. arch. Aleš Vaněk (K129) 
Ing. arch Petr Lédl, Ph.D. (K129) 
Ing. Václav Jetel, Ph.D. (K127) 
Ing. Filip Eichler, Ph.D. (K136) 
Ing. Jakub Řepka, dokt. (K124) 
Ing. Magdalena Purkrtová, dokt. (K124) 

 
AS FSv ČVUT pověřuje volební komisi celkovou přípravou a realizací voleb do AS FSv 
ČVUT a dále pověřuje komisi přípravou a realizací voleb do AS ČVUT ve volebním 
obvodu FSv ČVUT o v souladu s usnesením č. 26-11b AS ČVUT. 
 
Hlasování: pro 25 | proti 0 | zdrželi se 0 (z 25 přítomných) 
 
Současně byly senátorům zaslány návrhy usnesení volební komise týkající se 
uskutečnění senátních voleb. Přihlášky budou odevzdávány jednotně na sekretariátu 
paní děkanky (pí. Vavřinová) a pana tajemníka (pí. Vocetková). AS FSv projednal 
usnesení volební komise k realizaci voleb do AS ČVUT a upozorňuje na nesoulad dat 
funkčního období. Po opravě bude dokument zveřejněn na webu FSv. 
 

Bod 5.  Různé 
 
Doc. Košatka informoval o ekonomickém semináři pro studenty a požádal studentskou 
komoru o projednání. 
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Doc. Cajthaml se dotazoval na počty prvních ročníků a propad po prvních ročnících. 
Proděkan Máca bude prezentovat výsledná čísla na grémiu, ale snížení počtu studentů 
je a propad studentů je dán počtem přijatých studentů a jejich kvalitou. Doc. Bubeník 
sleduje propad počtu studentů v předmětech matematika velmi pečlivě.  
 
Ing. Jíra se ptal na režim parkování za budovou D. Pan tajemník informoval, že zde bude 
cca 30 míst, katedry byly vyzvány, aby vznesly své požadavky na parkovací místa. 
Přibližně polovinu míst obsadí technika z kateder, zbylá místa budou pro potřeby 
zaměstnanců a studentů spíše rázového charakteru a pro vozidla na plyn. Parkoviště 
bude střeženo a bude upraven vstup do budovy D, vjezd bude na karty. Jedná se o 
obnově projektu kolmého stání v Kolejní ulici. Na vybudování parkovacího domu nemá 
fakulta zdroje. 
 
Doc. Cajthaml referoval o dění v AS ČVUT. Vyzdvihl přátelskou atmosféru AS FSv.  
 
Proděkan Máca poděkoval jménem vedení fakulty stavební katedře architektury za 
organizaci přednášek cyklu Co je architektura?  
 
Prof. Wald informoval o připravovaném semináři na bezpečnost velkých staveb. 
 
Ing. Chalupa připomenul zasedání technické komise 19. 10. Hostem bude 
prof. Šenberger. 
 
Doc. Litoš požádal o pozvání Ing. Líbenka na příští zasedání AS FSv. Ing. Vlasák vyzval 
k používání helpdesku v případě problémů s připojením na fakultní wi-fi. 
 
 
Příští zasedání AS FSv ČVUT budou ve středu  9. 11. 2016 a 14. 12. 2016 v B169. 
 
 

doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. 
           předseda AS FSv ČVUT  

Zapsala: Z. Pešková 
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