Zápis č. 1/ 2017 – 19

Akademický senát FSv ČVUT
Zápis z 1. zasedání AS FSv, které se konalo dne 11. 1. 2017
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: prof. Kohoutková, Ing. Matějka
Podle Článku 7 odst. 1. Volebního a jednacího řádu AS FSv ustavující schůzi nově
zvoleného AS FSv svolal a řídil předseda odstupujícího AS FSv doc. Košatka.
Doc. Košatka zahájil 1. zasedání AS, přivítal přítomné a předal slovo paní děkance.
Paní děkanka přivítala nové senátory, připomenula akademické svobody a jejich obranu.
Senát bude na podzim volit nového děkana. Vyzvala senátory k nastudování si legislativy
včetně vnitřních předpisů. Nabídla pomocnou ruku pro možnost konzultací problémů i
mimo zasedání senátu.
Doc. Košatka seznámil členy AS s programem zasedání.
Program:
1. Ustanovení volební komise pro volbu předsednictva AS FSv
2. Volba předsedy AS FSv
3. Volba místopředsedů AS FSv
4. Volba tajemníka AS FSv
5. Volba předsedů jednotlivých senátních komisí
6. Různé
Bod 1. Ustanovení volební komise pro volbu předsednictva AS
Přihlásili se doc. Litoš, Ing. arch. Kašpar a Ing. Mára.
AS hlasoval o tomto složení volební komise a komise byla zvolena.
Hlasování: pro 25|proti 0| zdrželi se 3 (z 28 přítomných senátorů).
Bod 2. Volba předsedy AS FSv
Doc. Košatka navrhl jako kandidáta na předsedu AS FSv doc. Pazderku. Doc. Pazderka
s navrženou kandidaturou souhlasil. Doc. Litoš navrhl doc. Bubeníka. Doc. Bubeník
s kandidaturou souhlasil.
Doc. Bubeník vysvětlil své důvody, proč kandidaturu přijal. Poděkoval za hlasy voličů.
Doc. Pazderka nastínil svou vizi fungování senátu, kterou vidí hlavně ve vedení dialogu a
v konstruktivní diskuzi. Senát čeká složité legislativní období, doc. Pazderka nabídl své
zkušenosti z předchozího funkčního období, kdy působil jako předseda legislativní
komise. Rád by, aby se senát aktivně věnoval problémům fakulty a aby senát přispíval
k rozvoji fakulty.
Během přípravy tajného hlasování se jednotliví členové AS představili.
Ing. Mára shrnul průběh volby a legislativní požadavky na zvolení předsedy, dal členům
AS pokyny k hlasování.
Proběhla tajná volba.
Hlasování:
Doc. Bubeník: 5
Doc. Pazderka: 23
Neplatné hlasy: 0
Doc. Pazderka byl zvolen novým předsedou AS FSv pro volební období 2017 – 2019.
Poděkoval za své zvolení.
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Bod 3. Volba místopředsedů AS FSv
Doc. Pazderka navrhl jako kandidáta na místopředsedu AS FSv za zaměstnaneckou
komoru prof. Walda, který kandidaturu přijal a pronesl své tři základní body, které by
chtěl v rámci svého působení v AS rozvíjet.
Další kandidát nebyl navržen.
Ing. Mára navrhl jako kandidáta na místopředsedu AS za studentskou komoru Veroniku
Hlavatou, která kandidaturu přijala.
Další kandidát nebyl navržen.
Proběhla tajná volba.
Hlasování:
Wald: pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0, neplatné: 1
Hlavatá: pro: 25, proti: 1, zdržel se: 1, neplatné: 1
Prof. Wald byl zvolen místopředsedou AS FSv za zaměstnaneckou komoru pro volební
období 2017 – 2019.
Veronika Hlavatá byla zvolena místopředsedou AS FSv za studentskou komoru pro
volební období 2017 – 2019.
Doc. Pazderka převzal vedení AS a poděkoval doc. Košatkovi za jeho vedení senátu
v uplynulém volebním období.
Doc. Bubeník pogratuloval doc. Pazderkovi a místopředsedům ke zvolení.
Bod 5. Volba tajemníka AS FSv
Doc. Pazderka navrhl doc. Peškovou jako tajemnici AS, doc. Pešková kandidaturu
přijala. Další kandidát nebyl navržen.
Volba tajemníka byla spojena s volbou předsedů komisí (bod 6).
Hlasování: pro 27, proti 0, zdržel se 1.
Doc. Pešková byla zvolena tajemníkem AS FSv pro volební období 2017 – 2019.
Bod 6. Volba předsedů senátních komisí
Doc. Pazderka navrhl doc. Cajthamla jako předsedu ekonomické komise, Ing. Jíru jako
předsedu pedagogické komise, Ing. Chalupu jako předsedu technické komise a prof.
Poláka jako předsedu legislativní komise, všichni navržení kandidaturu přijali.
Všichni oslovení s kandidaturami souhlasili.
Žádný další návrh na kandidáty nebyl vznesen.
Ing. arch. Kašpar navrhl veřejnou volbu. Prof. Polák a doc. Pazderka byli proti. Volilo se
tajně.
Hlasování:
Cajthaml: pro 24, proti 1, zdržel se 3, neplatné: 0
Jíra: pro 26, proti 1, zdržel se 1, neplatné: 0
Chalupa: pro 27, proti 0, zdržel se 1, neplatné: 0
Polák: pro 27, proti 0, zdržel se 1, neplatné: 0
Předsedou pedagogické komise pro volební období 2017 - 2019 byl zvolen Ing. Jíra,
Ph.D.
Předsedou ekonomické komise pro volební období 2017 - 2019 byl zvolen doc. Ing.
Cajthaml, Ph.D.
Předsedou technické komise pro volební období 2017 - 2019 byl zvolen Ing. Chalupa.
Předsedou legislativní komise pro volební období 2017 - 2019 byl zvolen prof. Ing. Polák,
CSc.
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Bod 7. Různé
Předseda AS vyzval senátory k zapojení se do práce ve dvou senátních komisích.
Zasedání AS probíhají řádně obvykle poslední středu v měsíci, mimořádná zasedání
jsou vždy včas oznámena. Pozvání na zasedání AS je rozesíláno nejpozději týden před
konáním AS.
Doc. Cajthaml navrhl, aby materiály pro projednávání AS byly předkládány ze strany
vedení ve 14ti denním předstihu, aby měly komise dost času na jejich projednání.
Doc. Pazderka informoval, kde jsou zveřejňovány senátní dokumenty.
Zasedání senátních komisí bude svoláváno ideálně týden předem.
Členové AS byli poučeni o formě omluvy ze zasedání AS. Za omluvu je považováno
oznámení neúčasti předsedovi či tajemnici před zahájením zasedání AS.
Administrátorem konference senát byl v minulém období prof. Wald, který bude senátní
konferenci spravovat i v tomto volebním období.
Doc. Cajthaml na 25. 1. svolal ekonomickou komisi.
Doc. Cajthaml vyzval k udržení tradice výjezdních zasedání.
Doc. Pazderka vyzval k aktivní práci komisí.
Ing. Chalupa poděkoval za zvolení, technická komise bude svolána začátkem února.
Příští zasedání AS FSv ČVUT se bude konat ve středu 25. 1. 2017 v 9:00 hod. ve velké
zasedací místnosti B169, pokud bude dostatek materiálů k projednání. Jinak bude AS
zasedat až v únoru. Zasedání AS FSv svolá předseda prostřednictvím e-mailové
pozvánky členům AS.
Předpokládané další nejbližší termíny zasedání AS: 22.2.2017, 29.3.2017, 26.4.2017,
31.5.2017 a 28.6.2017.
doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.
předseda AS FSv ČVUT
Zapsala: Z. Pešková

3

