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Akademický senát FSv ČVUT 
Zápis ze 4. řádného zasedání AS FSv, které se konalo dne 31. 5. 2017

 

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

Ing. Vlasák, Ing. Líbenek, RNDr. Šibrava 
 
Doc. Pazderka zahájil zasedání AS, přivítal přítomné a seznámil je s programem 
zasedání.  
 
Program: 
 

1. Kontrola zápisu ze 3. řádného zasedání AS FSv  
2. Zpráva o hospodaření FSv (tajemník Ing. Vlasák)  
3. Informace ze zasedání Ekonomické komise 22. 5. (doc. Cajthaml)  
4. Informace ze zasedání Technické komise 12. 4., týkající se rekonstrukce  

poslucháren „B“ (Ing. Chalupa, doc. Pazderka)  
5. Informace ze zasedání Technické komise 18. 5. (Ing. Chalupa, Ing. Líbenek)  
6. Jmenování členů do senátní komise pro kontrolu hodnocení doktorského studia 

(doc. Pazderka)  
7. Informace o průběhu konference KOSTAF (Ing. Hájková, V. Hlavatá)  
8. Informace o výjezdním zasedání AS FSv (doc. Bubeník)  
9. Různé  

 
Bod 1.  Kontrola zápisu ze 3. řádného zasedání AS FSv 
 

K zápisu nebyly připomínky. Zápis byl schválen. 
 
Bod 2.  Zpráva o hospodaření FSv 
 

Pan tajemník prezentoval senátorům zprávu o hospodaření FSv za rok 2016. Rok 2016 
byl rokem vyrovnaným z pohledu nákladových a výnosových toků. Na FPP nastal mírný 
nárůst.  
Zpráva byla projednána na ekonomické komisi, náměty ekonomické komise byly do 
zprávy zapracovány a ekonomická komise doporučuje předloženou zprávu ke schválení. 
 
Hlasování: pro 20| proti 0| zdrželi se 0 (z 20 přítomných senátorů). 
 
Bod 3.  Informace ze zasedání Ekonomické komise 22. 5. 
 

Doc. Cajthaml shrnul hlavní body, které projednávala ekonomická komise v souvislosti se 
zprávou o hospodaření FSv. 
 
Bod 4.  Informace ze zasedání Technické komise 12. 4., týkající se rekonstrukce 
poslucháren „B“ 
 

Technická komise projednávala problematiku rekonstrukce poslucháren budovy B. 
V reakci na usnesení AS FSv ze dne 29.3. byl panem rektorem pověřen Ing. Kosina 
(vedoucí OVIČ), aby senátorům vysvětlil situaci ohledně rekonstrukce poslucháren „B“. 
Ing. Kosina na zasedání komise vysvětlil systém financování MŠMT. Upřednostněna byla 
pro rekonstrukci fakulta biomedicíny na Kladně, která je v havarijním stavu. Ing. Kosina 
byl požádán, aby pro další období inicioval srozumitelné vyhlášení sběru dat z fakult pro 
rekonstrukce a ČVUT mohlo srozumitelně rozplánovat stavební akce. Ze strany vedení 
ČVUT nebyla iniciována žádná taková aktivita. Fakultě stavební se podařilo zaslat své 
požadavky na investice na rektorát, ale není jisté, jakým způsobem budou investiční akce 
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probíhat. 
Paní děkanka se vždy snažila o to, aby informovanost byla, ale spolupráce s rektorátem 
není optimální. Paní děkanka též požadovala strategický plán investic, ale zatím nebyl 
děkanům předložen.  
Prof. Wald navrhl, aby senát výhledově přijal usnesení, které by požadovalo strategické 
řešení rekonstrukce budovy B. 
Fakulta stavební nechala zpracovat posudek na fasádu budovy B, který konstatuje, že 
fasáda je za hranicí své ekonomické i fyzické životnosti a doporučuje vytvořit opatření, 
aby fasáda neohrozila kolemjdoucí. Fakulta stavební připravuje realizaci těchto úprav.  
Posudek na fasádu budovy B je k nahlédnutí u Ing. Chalupy. 
 
Bod 5. Informace ze zasedání Technické komise 18. 5. 
 

Ing. Chalupa informoval o průběhu zasedání technické komise, na které se řešila výměna 
počítačové sítě v budově B. Ing. Líbenek informoval o problémech s počítačovou sítí 
v budově B: Budova B je jedním z nejkritičtějších míst, kvůli plánované rekonstrukci 
budovy B byla rekonstrukce sítě stále odsouvána. Vzhledem k tomu, že termín 
rekonstrukce budovy B není ze strany rektorátu konkrétně stanoven, je nutné řešit 
rekonstrukci počítačové sítě jako samostatný projekt. Případný výpadek sítě by měl 
vážné negativní dopady. Technická komise se shodla na tom, že funkčnost počítačové 
sítě je prioritou, proto navrhuje následující usnesení i s vědomím, že při rekonstrukci 
budovy B budou tyto investice z převážné části ztraceny. Doc. Bubeník požádal Ing. 
Líbenka o přesnější specifikaci toho, co je v rámci sítě tak katastrofální. Nedostatečný je 
zejména počet přípojných míst, což má dopad na celofakultní síť. Problematická je i 
životnost zastaralé telefonní ústředny. Úpravy bezdrátové sítě nelze na stávající síti 
realizovat. Předpokládané náklady na rekonstrukci počítačové sítě jsou 8 milionů Kč.  
Prof. Patzák se zajímal o podíl nákladů, které by bylo možné využít i po rekonstrukci 
budovy B a kolik z vložené investice bude úplně ztraceno. Kabelové rozvody nebude 
možné zachránit, což představuje majoritní podíl investice na rekonstrukcí sítě, tj. cca 
90% z investice bude při rekonstrukci budovy B ztraceno.  
Proděkan Šenberger doplnil, že rekonstrukce budovy B by v ideálním případě mohla 
začít v roce 2019 a bude probíhat po částech v dlouhodobějším časovém horizontu. Ale 
zahájení stavby v roce 2019 je velmi nejisté a bude výrazně ovlivněno vnějšími 
okolnostmi.   
Doc. Cajthaml se dotazoval pana tajemníka na rozpis financí na letošní rok v souvislosti 
s rekonstrukcí počítačové sítě (prostředky se budou brát z FRIMu) a Ing. Líbenka na to, 
jak se bude týkat rekonstrukce kateder. Ing. Líbenek deklaruje lepší provozní stav pro 
katedry.  
Doc. Vašková se ptala na průběžnou možnost užívání sítě: rekonstrukce bude 
postupovat po dvou patrech, ostatní patra budou funkční. Rekonstrukce bude probíhat 
v době prázdnin, časový odhad na patro je 14 dní.  
Ing. arch. Bouška se ptal na časový horizont plánování rekonstrukce a benefity pro 
uživatele, které budou spočívat hlavně ve zlepšení bezdrátové sítě. Harmonogram prací 
bude zaslán vedoucím kateder, jakmile bude znám. 
 
AS doporučuje projekt rekonstrukce počítačové sítě v budově B k realizaci v nejkratším 
možném termínu. 
Hlasování: pro 20| proti 0| zdrželi se 0 (z 20 přítomných senátorů). 

 
Bod 6.  Jmenování členů do senátní komise pro kontrolu hodnocení 
doktorského studia 
 

Doc. Pazderka oslovil tři senátory, kteří v této funkci již pracovali minulý rok. Navrhl, aby 
komise pracovala opět ve složení Ing. Jíra, doc. Litoš, Ing. Dočkal.  
Pan proděkan Hájek informoval, že doporučení komise z minulého roku byly zapracovány 
do systému.  
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Hlasování: pro 18| proti 0| zdrželi se 2 (z 20 přítomných senátorů). 
 
Bod 7. Informace o průběhu konference KOSTAF 
 

Na začátku května proběhla konference KOSTAF (v Praze a v Telči). Naši zástupci 
získali řadu zajímavých informací z jiných stavebních fakult. Fakulta stavební je na tom 
z hlediska prostředí pro studenty velmi dobře. 
 
Bod 8. Informace o výjezdním zasedání AS FSv 
 

Doc. Bubeník byl pověřen organizací výjezdního zasedání AS. Dr. Šibrava získal svolení 
promluvit před AS a předal senátorům instrukce. Výjezdní zasedání bude z čtvrtka 8. 6. 
na pátek 9. 6. na chalupě Dr. Šibravy ve Vysoké u Příbrami. Plánek a kontakt bude 
senátorům zaslán.  
 
Bod 9. Různé 
 

Na zasedání dne 28. 6. bude vyhlášena volba děkana. Doc. Pazderka vyzval senátory 
k účasti, aby byl senát usnášeníschopný a volba děkana mohla být vyhlášena.  
 
Doc. Cajthaml informoval o Statutu ČVUT a metodice rozpisu - dokumenty budou 
projednávány a schvalovány na zasedání AS ČVUT dne 31.5. Je vyhlášena volba rektora 
včetně předběžných termínů. Termín podání přihlášky bude v říjnu, AS FSv byl proto 
požádán, aby bylo stanoveno datum zářijového/říjnového zasedání AS FSv, na kterém 
budou moci vystoupit kandidáti na rektora. Diskutuje se budoucnost akreditací studijních 
programů a projekty OP VVV. 
Paní děkanka informovala, že předseda AS ČVUT oslovil vedení FSv k předložení 
tabulky s prognózou akreditací studijních programů, FSv tuto tabulku zpracovala a 
předala.  
Fakulta připravovala projekty OP VVV věcně a na reálných základech. Nyní probíhá 
konečné zhodnocení, jakmile bude vše ustálené, bude senát informován. V doktorských 
projektech uspěla fakulta velmi dobře, v bc. a mgr. studiu nejsou podpořeny přípravy 
akreditací.  
 
Ing. Chalupa poděkoval panu tajemníkovi za instalaci nových nápojových automatů.  
 
Prof. Patzák se dotazoval pana tajemníka na vnitropodnikovou fakturaci mezi součástmi 
– ze zákona o účetnictví nelze fakturovat mezi katedrami jedné fakulty. 
 
Doc. Pollert informoval o připravovaném sdílení informací na Sharepointu, zejména 
z hlediska možnosti hlasování per rollam. Doc. Pazderka požádal doc. Pollerta o účast na 
příštím zasedání legislativní komise, aby mohly být zpřesněny články týkající se 
hlasování per rollam. Přechod na Sharepoint bude od listopadu 2017. Adresa na 
Sharepoint ČVUT - sharepoint.cvut.cz, dále pokračovat na Fakultu stavební a v levém 
sloupci kliknout na položku Senát FSv. Poté se objeví seznam komisí a kalendář akcí. 
Systém je možné si prohlédnout a otestovat funkčnost. Na příštím zasedání AS bude 
systém prezentován. 
 
Doc. Pazderka sdělil senátorům, že ohledně volby děkana nebude volební řád měněn 
(v novele VŠ zákona nedošlo v tomto směru k žádné změně). Volba děkana se bude řídit 
dle stávajícího volebního a jednacího řádu AS FSv.  
 
Ing. arch. Bouška se ptal Ing. Dočkala na anketu hodnocení studia. Ing. Dočkal zatím 
agendu nepřevzal. Předsedkyně SKAS se dotazovala na to, zda vedení schválilo 
zveřejnění komentářů. Vedení se touto problematikou bude zabývat a senátoři budou o 
rozhodnutí vedení zpraveni.  
 
Pan proděkan Máca AS informoval, že proběhly písemné přijímací zkoušky do mgr. 
studia. Studenti programu Stavitelství byli velmi úspěšní. Pro bc. studium bylo vyhlášeno 
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II. kolo přijímacího řízení. 

Předpokládaný nejbližší termín řádného zasedání AS FSv: 28. 6. 2017 od 9.00 v B-169. 
Ve dnech 8.6. a 9.6. proběhne výjezdní zasedání AS FSv. 

 

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

Zapsala: Z. Pešková 
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