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Akademický senát FSv ČVUT
Zápis ze 3. řádného zasedání AS FSv, které se konalo dne 29. 3. 2017

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: prof. Kohoutková, prof. Hájek, prof. Šenberger, prof. Máca, doc. Čiháková, Ing. Vlasák
Doc. Pazderka zahájil zasedání AS, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
Program:
1. Kontrola zápisu z 2. řádného zasedání AS FSv
2. Doplnění AS FSv novým senátorem za SKAS Bc. Ondřejem Frankem
3. Aktuální informace k rekonstrukci poslucháren „B“ (prof. Šenberger)
4. Disciplinární komise FSv (doc. Pazderka, Ing. Mára)
5. Informace ze zasedání (3x) Legislativní komise (prof. Polák)
6. Informace ze zasedání Ekonomické komise (doc. Cajthaml)
7. Informace ze zasedání (2x) Technické komise (Ing. Chalupa)
8. Návrh nového způsobu sdílení dokumentů AS FSv (doc. Pollert, Ing. Mára)
9. Různé
Bod 1. Kontrola zápisu z 2. řádného zasedání AS FSv
K zápisu nebyly připomínky. Zápis byl schválen.
Bod 2. Doplnění AS FSv novým senátorem za SKAS Bc. Ondřejem Frankem
Novým senátorem za studentskou komoru se stal Bc. Ondřej Franek, který se senátorům stručně
představil. Bude působit v pedagogické komisi.
Bod 3. Aktuální informace k rekonstrukci poslucháren „B“ (prof. Šenberger)
Letošní financování rekonstrukce poslucháren v budově B je odloženo. Prof. Šenberger
informoval o důvodu odložení: Naplánovaná rekonstrukce budovy B byla vyňata z plánu investic
ČVUT kvůli upřednostnění financování výstavby CIIRKu. Fakulta rozdělila rekonstrukci budovy B
na více projektů různých velikostí, připravila projekt rekonstrukce poslucháren v budově B. Paní
děkanka požádala pana rektora o souhlas s vypsáním výběrového řízení na rekonstrukce
poslucháren a fakultě byly přislíbeny finance, ale ČVUT o finance na rekonstrukce poslucháren
budovy B na MŠMT nepožádalo. Oficiálně tato skutečnost nebyla vedení FSv oznámena.
Pan rektor v uplynulém funkčním období jednoznačně uvedl rekonstrukci budovy B jako prioritu
ČVUT - viz zápis č. 19/2014-16.
Paní děkanka se několikrát dotazovala rektorátu na plán financování výstavby ČVUT. Ani po dvou
urgencích plán financování investičních výstavbových aktivit nebyl děkanům předložen.
Ing. Chalupa se ptal, zda se ve stejné situaci nachází i další fakulty. Paní děkanka informovala o
tom, že dle dohody ostatních děkanů byla rekonstrukce budov FSv upřednostněna před
ostatními investicemi dalších fakult. Prof. Šenberger upřesnil, že nyní fakulty neví vzájemně o
svých investičních aktivitách.
Prof. Patzák vyjádřil své znepokojení nad tím, že neexistuje žádné oficiální stanovisko
k investičním výstavbovým aktivitám. Paní děkanka trvá na tom, aby byly informace fakultě
sděleny, na což rektorát zatím nereflektoval.
Celofakultní komentáře v anketě jednoznačně kritizují vnitřní prostředí poslucháren v budově B.
Na základě informací od prof. Šenbergera navrhl doc. Pazderka pozvání Ing. Kosiny z rektorátu,
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aby vysvětlil situaci ohledně investic do výstavby.
Ing. Jíra navrhl pozvat přímo pana rektora.
Ing. Mára upřesnil, že AS ČVUT v uplynulém období dostával informace o plánovaných
investičních výstavbových akcích.
Rozvinula se senátní diskuze, do které vstoupili doc. Košatka, doc. Vašková, Ing. Chalupa, prof.
Šenberger, paní děkanka, Ing. Jíra, Ing. Vlasák, Ing. arch. Kašpar, doc. Cajthaml.
Výsledkem diskuze je usnesení:
AS FSv nesouhlasí s odkladem financování rekonstrukce poslucháren v budově B Fakulty stavební
ČVUT v Praze a pověřuje zástupce fakulty v AS ČVUT k projednání situace na nejbližším zasedání
AS ČVUT. Žádá rektorát bez prodlení o poskytnutí oficiálních informací vedení FSv k plánu
financování výstavbových aktivit ČVUT, které se týkají FSv. Současně žádá zástupce rektorátu o
osobní vysvětlení vzniklé situace členům AS FSv v nejbližším možném termínu.
Hlasování: pro 25| proti 0| zdrželi se 0 (z 25 přítomných senátorů).
Bod 4. Disciplinární komise FSv (doc. Pazderka, Ing. Mára)
Doc. Pazderka se omluvil senátorům za neúplnou informaci ohledně jmenování Disciplinární
komise dle nového VŠ zákona. Navrhl udělení „předchozího souhlasu“ ke jmenování členů
disciplinární komise paní děkance „per rollam“ mezi druhým a třetím zasedání AS FSv, protože
byla záležitost projednána na posledním zasedání AS. Hlasování „per rollam“ zpochybnil Ing.
Mára.
AS FSv dává předchozí souhlas ke jmenování členů disciplinární komise ve složení předloženém
AS FSv na 2. zasedání AS FSv.
Hlasování: pro 24| proti 0| zdrželi se 1 (z 25 přítomných senátorů).
Bod 5. Informace ze zasedání (3x) Legislativní komise (prof. Polák)
Doc. Pazderka informoval, že jednotlivým fakultám bude dána lhůta 6 měsíců po schválení
Statutu ČVUT na úpravu vnitřních předpisů (přechodné ustanovení Statutu ČVUT).
Prof. Polák shrnul tři zasedání legislativní komise – projednával se Volební řád a Jednací řád.
Dokumenty byly doplněny a upraveny v souladu s novelou zákona. Prof. Polák shrnul základní
změny. Návrhy dokumentů jsou zpřístupněny senátorům na internetu.
Doc. Pazderka poděkoval prof. Polákovi za jeho práci, prof. Polák poděkoval členům legislativní
komise.
Prof. Polák předá návrh Volebního řádu paní děkance k revizi a předložení dokumentu ke
schválení AS FSv.
Prof. Patzák rozporoval navržený systém hlasování „per rollam“. Diskutovalo se zveřejňování
výsledků hlasování „per rollam“.
Legislativní komise bude oba dokumenty ještě dále projednávat.
Doc. Pazderka vyzval senátory, kteří mají k připravovaným návrhům dokumentů připomínky, aby
se zúčastnili nejbližšího zasedání legislativní komise.
Bod 6. Informace ze zasedání Ekonomické komise (doc. Cajthaml)
Doc. Cajthaml informoval o zasedání ekonomické komise, na kterém byly diskutovány režie
fakulty. Pan tajemník komentoval metodiku, která je téměř připravena a pan tajemník
předpokládá, že bude předložena k projednání AS FSv na dubnovém zasedání.
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Bod 7. Informace ze zasedání (2x) Technické komise (Ing. Chalupa)
Ing. Chalupa shrnul dvě zasedání technické komise. Mezi schůzkami došlo k radikální změně
ohledně rekonstrukce poslucháren v budově B. Projednávala se možnost parkovacího domu.
Technická komise navrhuje vedení FSv opět zvážit možnost výstavby parkovacího domu.
Diskutovaly se další možnosti parkování, systém parkovacích karet, možnost výstavby
parkovacího domu.
Je zde záměr soukromých investorů k realizaci občerstvení (limonády, zmrzlina) před budovou
FSv. Pan proděkan Šenberger potvrdil, že takový stánek by byl realizovatelný.
Projednávána byla možnost výběrového řízení pro operátora mobilních sítí na úrovni fakult, resp.
zakázky malého rozsahu. Proběhla diskuze.
Zápisy ze zasedání Technické komise byly senátorům zaslány.
Bod 8. Návrh nového způsobu sdílení dokumentů AS FSv (doc. Pollert, Ing. Mára)
Doc. Pollert a Ing. Mára prezentovali Sharepoint, který byl vytvořen pro FSv. Prozatím jsou
přístupová práva přidělena doc. Pollertovi a Ing. Márovi.
Doc. Cajthaml podpořil přechod na sdílení dokumentů na Sharepointu.
Diskutovaly se potřeby AS FSv na systém a jeho užívání.
Ing. Chalupa poděkoval za úsilí, které doc. Pollert a Ing. Mára systému věnují. Doc. Pazderka se
připojil. Doc. Pollert a Ing. Mára byli vyzváni k pokračování na přípravě systému sdílení
dokumentů přes Sharepoint.
Bod 9. Různé
Doc. Cajthaml se dotazoval na OP VVV a na počty přihlášek ke studiu. Pan proděkan Máca
informoval, že projekty OP VVV jsou před zveřejněním výsledků. Přihlášky ke studiu zatím nejsou
uzavřeny.
Prof. Polák referoval o zasedání Rady vysokých škol – o dokumentech Národního akreditačního
úřadu, o metodice pro hodnocení vědy a výzkumu za rok 2017, která bude zveřejněna až na
konci roku 2017, tj. zpětně. Rada VŠ je „rozhořčena“, že hodnocení vědy a výzkumu 2015 není
stále hotovo.
Předpokládané další nejbližší termíny zasedání AS FSv: 26. 4. 2017, 31. 5. 2017 a 28. 6. 2017 vždy
od 9.00 v B-169.
doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.
předseda AS FSv ČVUT
Zapsala: Z. Pešková
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