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Akademický senát FSv ČVUT 
Zápis z 10. zasedání AS FSv, které se konalo dne 24. 1. 2018

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 
Hosté:  prof. Kohoutková, prof. Máca, prof. Pavelka, prof. Hájek, prof. Šenberger, 

doc. Čiháková, Ing. Vlasák, Ing. Vokurka  
Veřejnost: doc. Vejmelková 
 
Doc. Pazderka zahájil zasedání AS FSv, přivítal přítomné a seznámil je s programem 
zasedání.  
 
Program: 
1. Kontrola zápisu z 9. řádného zasedání AS FSv dne 20. 12. 2017 
2. Doplnění studentské komory AS FSv – Ing. Michal Ženíšek 
3. Vystoupení děkanky FSv (prof. Kohoutková) 
4. Projednání záměru nového děkana jmenovat proděkany (prof. Máca) 
5. Informace z Technické komise (Ing. Chalupa) 
6. Rezignace tajemnice AS FSv a předsedy Technické komise AS FSv (doc. Pešková, 
    Ing. Chalupa) 
7. Volba nového tajemníka AS FSv a nového předsedy Technické komise AS FSv 
8. Různé 
 
Bod 1.  Kontrola zápisu z 9. řádného zasedání AS FSv dne 20. 12. 2017 
 
K zápisu nebyly připomínky. Zápis byl schválen. 
 
Bod 2.  Doplnění studentské komory AS FSv – Ing. Michal Ženíšek 
 
Místo Ing. Evy Hájkové, která rezignovala na členství v AS FSv, se stal členem 
akademického senátu Ing. Michal Ženíšek. Na zasedání AS FSv se představil 
senátorům, zapojí se do činnosti pedagogické komise. 
 
Bod 3.  Vystoupení děkanky FSv (prof. Kohoutková) 
 
Paní děkanka na závěr svého funkčního období shrnula své působení v pozici děkanky 
Fakulty stavební ČVUT v Praze, poděkovala senátorům za spolupráci a vyjádřila přání, 
aby i nadále fakulta stavební fungovala jednotně. Doc. Pazderka poděkoval jménem 
senátu paní děkance za její osmileté působení v čele fakulty. 
 
Bod 4. Projednání záměru nového děkana jmenovat proděkany (prof. Máca) 
 
V souladu s § 27 odst. 2 písm. b) Zákona č.111/98 Sb. požádal nový děkan prof. Máca 
AS FSv o vyjádření k záměru jmenovat s účinností od 1. února 2018 následující 
proděkany: 
doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. – pro oblast pedagogické činnosti; 
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – pro oblast rozvoje; 
prof. Dr. Ing. Bořek Patzák – pro oblast vědy a výzkumu; 
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka – pro oblast zahraničních styků; 
Ing. Adam Vokurka, Ph.D. – pro oblast výstavby. 
Jednotliví navržení proděkani se senátu představili a krátce shrnuli své vize pro budoucí 
volební období nového děkana.  
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Vyjádření senátu probíhalo podle stávajícího Volebního a jednacího řádu AS FSv, nový 
Jednací řád AS FSv nebyl AS ČVUT na zasedání 10.1. 2018 schválen z důvodu 
neusnášeníschopnosti AS ČVUT v době projednávání nových vnitřních předpisů FSv a 
FA ČVUT.  
 
Byla navržena volební komise pro tajnou volbu ve složení: prof. Polák (předseda), doc. 
Litoš., Ing. arch. Kašpar, Ing. Scheinherrová. 
Hlasování o složení volební komise: 
pro: 24 | proti: 0 | zdrželo se: 1 (z 25 přítomných senátorů) 
 
Hlasování o doc. Peškové na pozici proděkana pro pedagogickou činnost: 
souhlas: 25 | nesouhlas: 0 | neplatný lístek: 0 (z 25 přítomných senátorů) 
 
Hlasování o prof. Kabelem na pozici proděkana pro rozvoj: 
souhlas: 25 | nesouhlas: 0 | neplatný lístek: 0 (z 25 přítomných senátorů) 
 
Hlasování o prof. Patzákovi na pozici proděkana pro vědu a výzkum: 
souhlas: 23 | nesouhlas: 1 | neplatný lístek: 1 (z 25 přítomných senátorů) 
 
Hlasování o prof. Pavelkovi na pozici proděkana pro zahraniční styky: 
souhlas: 25 | nesouhlas: 0 | neplatný lístek: 0 (z 25 přítomných senátorů) 
 
Hlasování o Ing. Vokurkovi na pozici proděkana pro výstavbu: 
souhlas: 23 | nesouhlas: 2 | neplatný lístek: 0 (z 25 přítomných senátorů) 
 
Současným členům AS FSv navrženým na proděkany (prof. Patzák, doc. Pešková) 
členství v AS FSv zaniká dnem, kdy budou jmenováni do funkce novým děkanem. 
Náhradníci budou včas osloveni.  
 
Bod 5. Informace z Technické komise (Ing. Chalupa) 
 
Ing. Chalupa na minulém zasedání Technické komise oznámil svůj záměr rezignovat 
na pozici předsedy Technické komise AS FSv. Jako svého nástupce navrhl Ing. Fílu. 
Technická komise projednávala potřebu orientačního systému v budově fakulty stavební. 
Prof. Pollert podrobně prezentoval na zasedání Technické komise senátní sekci 
Sharepointu ČVUT. 
 
Bod 6. Rezignace tajemnice AS FSv a předsedy Technické komise AS FSv (doc. 
Pešková, Ing. Chalupa) 
 
Tajemnice a předseda Technické komise rezignovali na své funkce v AS FSv. Předseda 
AS FSv poděkoval oběma za jejich dosavadní činnost. 
 
Bod 7. Volba nového tajemníka AS FSv a nového předsedy Technické komise AS 
FSv 
 
Doc. Pešková navrhla jako nového tajemníka AS FSv Ing. arch. Jana Kašpara, Ph.D.  
Ing. Chalupa navrhl jako nového předsedu Technické komise Ing. Jiřího Fílu. Oba 
navržení s kandidaturou souhlasili. Další osoby nebyly nominovány. 
Volební komise pro tajné hlasování byla navržena ve složení prof. Polák (předseda), doc. 
Litoš, Ing. Scheinherrová. 
Hlasování o složení volební komise: 
pro: 24 | proti: 0 | zdrželo se: 1 (z 25 přítomných senátorů) 
 
Hlasování o Ing. arch. Janu Kašparovi, Ph.D. jako novém tajemníkovi AS FSv: 
pro: 25 | proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 25 přítomných senátorů) 
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Hlasování o Ing. Jiřím Fílovi jako novém předsedovi Technické komise AS FSv: 
pro: 23 | proti: 0 | zdrželo se: 2 (z 25 přítomných senátorů) 
 
Bod 8. Různé 
 
Pan rektor vyzval AS FSv ke kontrole vyplacených odměn (zejména jejich výše) paní 
děkance prof. Kohoutkové za rok 2017. Úkolem byl pověřen předseda Ekonomické 
komise doc. Cajthaml, který vše prověří a zašle vyjádření panu rektorovi ve stanoveném 
termínu. Ing. Jíra se dotazoval na podrobnosti uvedené v dopise pana rektora. Doc. 
Cajthaml se sešel s panem tajemníkem, který připraví podklady. Problém bude 
projednán na Ekonomické komisi AS FSv. 
 
Prof. Pollert prezentoval senátní sekci Sharepointu ČVUT. Prof. Pollert byl pověřen 
aktualizací rolí senátorů v Sharepointu/IS ČVUT a celkovou kontrolou senátní sekce 
Sharepointu.  
 
Doc. Bubeník diskutoval adresy na zasílání omluv senátorů ze zasedání.  
 
Doc. Cajthaml informoval o prvním zasedání Sněmu rady VŠ.  
 
Nový děkan prof. Máca pověří jednoho z proděkanů funkcí pro dohled nad IT, pan 
profesor ještě zvažuje, jakým způsobem bude řešeno PR oddělení (zda bude spadat 
přímo pod děkana nebo pod některého z proděkanů). Statut a organizační řád FSv je 
nyní vedením FSv revidován. Pan profesor Máca bude prosazovat změnu určitých 
pravomocí a kompetencí tak, aby legislativní rámec fungování fakulty více odpovídal 
skutečné praxi.  
 
Ing. Jíra se dotazoval zástupců FSv v AS ČVUT na údajné pochybnosti ohledně volby 
rektora. Problém je složitý, řeší se na několika úrovních, včetně MŠMT. 
 
Ekonomická komise AS FSv bude zasedat 31. 1. 2018, Legislativní komise AS FSv bude 
zasedat 7. 2. 2018. 

Příští zasedání AS FSv je naplánováno na 21. 2. 2018, dále pak na 28. 3. 2018, 25. 4. 
2018, 30. 5. 2018, 27. 6. 2018 od 9.00 v B-169. Vůči navrženým termínům nevznesl 
nikdo připomínky. 

  

doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. 
           předseda AS FSv ČVUT  

Zapsala: Z. Pešková 

 

 3 


	Akademický senát FSv ČVUT
	Zápis z 10. zasedání AS FSv, které se konalo dne 24. 1. 2018
	Program:


