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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z 13. zasedání AS FSv, které se konalo dne 25. 4. 2018

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

Hosté:  prof. Máca, doc. Pešková, prof. Patzák, Ing. Vlasák 

Veřejnost:  

 
Doc. Pazderka zahájil zasedání AS FSv, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.  
 
Program: 
1. Kontrola zápisu z 12. řádného zasedání AS FSv dne 28.3. 2018 
2. Záměr akreditace doktorských studijních programů (prod. prof. Patzák) 
3. Změny v Organizačním řádu FSv (tajemník Ing. Vlasák, prof. Polák) 
4. Usnesení AS FSv ke kauze odměn býv. děkanky prof. Kohoutkové 
5. Informace z Ekonomicko-pedagogické komise (doc. Cajthaml, Ing. Jíra) 
6. Informace z Technické komise (Ing. Fíla) 
7. Různé 
 
Bod 1.  Kontrola zápisu z 12. řádného zasedání AS FSv dne 28.3. 2018 
 
K zápisu nebyly připomínky. Zápis byl schválen. 
 
Bod 2.  Záměr akreditace doktorských studijních programů (prod. prof. Patzák) 
 
Proděkan prof. Patzák představil záměr akreditací doktorských programů Inženýrství životního 
prostředí a Vodní hospodářství a vodní stavby. 
 
Hlasování o záměru akreditace doktorských studijních programů: 
pro: 28| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 28 přítomných senátorů) 
 
Záměr akreditace doktorských studijních programů byl souhlasně projednán bez připomínek. 
 

Bod 3.  Změny v Organizačním řádu FSv (tajemník Ing. Vlasák, prof. Polák) 
 
Tajemník Ing. Vlasák představil změny v organizačním řádu FSv, kde došlo k úpravě číslování 
nákladových středisek, a byla doplněna skupina akreditovaných laboratoří. 
 
Předseda legislativní komise prof. Polák rovněž zdůvodnil provedené změny, dále představil návrh  
doc. Bubeníka na úpravu v čl. 8 OŘ (ustanovení, odvolávání, zastupování pracovníků). 
 
Hlasování o návrhu doc. Bubeníka na úpravu v čl. 8 Organizačního řádu FSv: 
pro: 19| proti: 3 | zdrželo se: 6 (z 28 přítomných senátorů) 
 
Navržená úprava čl. 8 Organizačního řádu FSv byla schválena. 
 
Následně proběhlo hlasování o předložené Změně Organizačního řádu FSv jako celku vč. schválené 
úpravy. 
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Hlasování o změnách v Organizačním řádu FSv: 
pro: 25| proti: 0 | zdrželo se: 3 (z 28 přítomných senátorů) 
 
Změny v Organizačním řádu FSv byly schváleny. 
 
Předseda AS FSv doc. Pazderka předá dokument s platným zněním vč. „změnového listu“ 
Legislativní komisi AS ČVUT. 
 
Bod 4. Usnesení AS FSv ke kauze odměn býv. děkanky prof. Kohoutkové 
 
Doc. Pazderka informoval senátory o zasedání Ekonomické komise AS FSv dne 11.4., která se 
daným tématem zabývala. Na zasedání komise bylo přítomno 20 (z 30) senátorů AS FSv (jednalo 
se o společné zasedání Eko. a Ped. komise). Výsledkem jednání komise byl návrh usnesení, 
doporučený komisí ke schválení.  
 
Usnesení: 
„Akademický senát FSv provedl kontrolu hospodaření v oblasti vyplacených odměn děkance prof. 
Kohoutkové za rok 2017. Z kontroly vyplývá, že všechny odměny byly vyplaceny v souladu 
s platnými předpisy. Co se týká výše odměn vyplacených ze zdrojů fakulty, je možné konstatovat, 
že výše těchto prostředků je přiměřená funkci děkanky. Co se týká výše odměn vyplacených ze 
zdrojů katedry, je možné konstatovat, že výše těchto odměn je nestandardně vysoká. 
 
AS FSv žádá vedení Fakulty stavební o systémové řešení problematiky vyplácení odměn, zejména 
podepisování návrhů na výplatu odměn tak, aby bylo možné vyloučit jakoukoli pochybnost o 
střetu zájmů. AS FSv žádá vedení Fakulty stavební o zajištění kontroly vyplácených odměn.“ 
 
Děkan prof. Máca se vyjádřil k usnesení, vhodný systém kontroly již byl nastaven. 
 
Tajemník Ing. Vlasák informoval o předávání čtvrtletních přehledů vyplacených odměn. 
 
Ing. Chalupa se zeptal na související informace z AS ČVUT. 
 
Doc. Pazderka informoval o průběhu jednání Hospodářské komise AS ČVUT, která se zabývala 
daným tématem a kde byl přítomen. Informaci doplnil Ing. Mára, který se jako senátor AS ČVUT 
jednání komise rovněž účastnil. 
 
Hlasování o Usnesení AS FSv ke kauze odměn býv. děkanky prof. Kohoutkové: 
pro: 28| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 28 přítomných senátorů) 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Doc. Pazderka informoval o způsobu předání usnesení AS ČVUT. 
 
Bod 5. Informace z Ekonomicko-pedagogické komise (doc. Cajthaml, Ing. Jíra) 
 
Doc. Cajthaml se ze zasedání AS FSv kvůli nemoci omluvil. 
 
Ing. Jíra stručně informoval o společném jednání obou komisí. Komise se shodly na stávajícím 
způsobu financování experimentální základny, narovnáno by mělo být financování techniků, resp. 
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laboratoří, na jednotlivých katedrách. Úpravě bude předcházet provedení podrobné analýzy. 
Závěry budou následně zapracovány do metodiky rozpisu prostředků. 
 
Bod 6. Informace z Technické komise (Ing. Fíla) 
 
Ing. Fíla informoval o průběhu jednání Technické komise. Tématem byly otázky studentů z ankety 
hodnocení studia. Měla by být vytvořena webová stránka, kde budou uveřejněny příslušné reakce. 
Proděkan Ing. Vokurka informoval komisi o průběhu výběru projektanta na budovu B, dále o 
chystané rekonstrukci záložního zdroje (dieselového agregátu) za budovou D, realizace bude v létě 
2019. Dalším tématem komise byl stav stávajícího webu FSv, analýzu aktuálního stavu a vlastní 
návrh úprav představil prof. Pollert. Dále byla zmíněna zaměstnanost oddělení VIC FSv 
v souvislosti s GDPR a příprava umístění nového mobiliáře před budovou FSv (Ing. Laiblová). 
 
Tajemník Ing. Vlasák informoval o novém posouzení nabídek v rámci výběru projektanta budovy B 
dle doporučení ÚHOS. 
 
Ing. Fíla doplnil, že pokud bude projektant vybrán, bude řešena úprava původní studie, úprava 
bude diskutována s katedrami. 
 
Prof. Pollert prezentoval analýzu aktuálního stavu a vlastní představu úprav webu FSv. 
Prof Wald představil příklad z jiné univerzity. 
 
Prof. Patzák reagoval na problematiku s ohledem na formu veřejného a neveřejného zobrazování 
informací. Doc. Vašková rovněž upozornila, že toto rozlišení je velmi citlivé. 
 
Doc. Bubeník položil dotaz na povinně zveřejňované údaje a jejich případný seznam. 
 
Doc. Pazderka odkázal na zákonem dané požadavky a nutnost rozlišení skupin, kterým budou 
příslušné informace zveřejňovány, zejména v souvislosti s informacemi AS. Požádal vedení fakulty 
k vyjádření. 
 
Děkan prof. Máca zhodnotil situaci, změna je potřebná, ale vyvolává finanční náklady. 
 
Dále proběhla krátká senátní diskuze nad tématem. 
 
Děkan prof. Máca upozornil, že téma by mělo být primárně diskutováno v rámci vytvořené IT 
komise, jejímž předsedou je proděkan prof. Pavelka. 
 
Doc. Pazderka se připojil s podobným názorem a požádal prof. Pollerta, jako zástupce AS FSv v IT 
komisi, aby problematiku nejprve diskutoval na této komisi a poté s výsledky seznámil AS FSv. 
Následně by měla být k tématu svolána Technická komise, která by senátu navrhla příslušné 
usnesení k dané věci. 
 
Bod 7. Různé 
 
Ing. Matějka informoval o posunu v oblasti GDPR na FSv. 
 
Děkan prof. Máca informoval o průběhu kolegia rektora, rozšířeném o ředitele ústavů, kde se 
mluvilo o strategických představách součástí ČVUT. Zmínil hlavní prioritu FSv, kterou je 
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rekonstrukce budovy B a poslucháren. Zmínil diskuzi nad metodikou rozpisu prostředků pro tento 
rok. 
 
Ing. Jíra položil dotaz na počty přihlášek do Bc. a Mgr. studia pro rok 2018/2019. 
Aktuální informace poskytla proděkanka doc. Pešková, zmínila pokles oproti minulému roku. Bude 
vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení. 
 
Ing. Mára informoval o navrácení práv v ekonomickém systému PES, dle usnesení AS FSv ze dne 
28. 3. 2018. 
 
Ing. Jíra položil dotaz na fungování univerzitní školy a školky ČVUT v souvislosti s rezignací ředitelky 
a na financování škol. 
Ing. Mára v této souvislosti informoval o prioritě ČVUT zachovat MŠ a 1. stupeň ZŠ, situace je 
řešena na AS ČVUT. Děkan prof. Máca doplnil ještě další informace. 
 
Doc. Pazderka na závěr zmínil harmonogram zasedání AS FSv v souvislosti se schvalováním 
rozpočtu FSv. Po dohodě s tajemníkem Ing. Vlasákem byl stanoven termín červnového zasedání na 
13. 6. 2018, případná změna termínu se bude odvíjet od schvalování rozpočtu ČVUT. 
 
Příští zasedání AS FSv je naplánováno na 30. 5. 2018 od 9.00 v B-169. 
 
 
 

  

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

Zapsal: J. Kašpar 


