
Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 24. 9. 2014 změny a doplnění                              

Statutu  Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební 

 

 

MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D. 

Předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze 

 

 

 

9. ZMĚNY STATUTU 

ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE 

FAKULTY STAVEBNÍ 
 

 

Článek 1. 
 

Zrušuje se příloha č. 1 Statutu Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty stavební 

(Organizační řád FSv) a nahrazuje novou přílohou č. 1, Organizačním řádem FSv. 

 

 

Článek 2. 
 

Tyto změny organizačního řádu byly schváleny Akademickým senátem Českého vysokého 

učení technického v Praze Fakulty stavební dne 24. 9. 2014. 
 

 

 

 

 

 

  doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc.    prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. 

   předseda AS FSv          děkanka FSv 
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          Příloha č. 1 
          Statutu FSv 
 

Organizační řád FSv 
 

Článek 1  –  Základní ustanovení 
 

1. Organizační řád FSv upravuje vnitřní organizaci FSv v souladu se zákonem, Statutem ČVUT, Statutem FSv, 
Organizačním řádem ČVUT a dalšími obecně závaznými právními předpisy.  

2. Organizační řád stanoví: 
• název a sídlo FSv,  
• organizační strukturu FSv,  
• základní povinnosti akademických funkcionářů a vedoucích zaměstnanců FSv.  

3. Organizační řád FSv je závazný pro všechny zaměstnance FSv.  
 
 

Článek 2  –  Název a sídlo FSv 
 

1. Oficiální název FSv zní:  
České vysoké učení technické v Praze 
Fakulta stavební 

2. Ve styku se zahraničím se používají tyto cizojazyčné názvy:  
• v jazyce anglickém: Faculty of Civil Engineering  
• v jazyce francouzském:  Faculté de Génie Civil 
• v jazyce německém:  Fakultät für Bauingenieurwesen 
• v jazyce ruském:  Строительный Факультет   (Stroitěľnyj Fakuľtět) 
• v jazyce španělském:  Facultad de Ingeniería Civil 
• v jazyce italském:  Facoltà di Ingegneria Edile 

3. Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze užívá pro své označení také  
• zkratky „FSv ČVUT“ a „FSv“,  
• zkrácený název „Fakulta stavební ČVUT“. 

4. Sídlem FSv je Praha. Adresa FSv je:   
České vysoké učení technické v Praze 
Fakulta stavební 
Thákurova 7  
166 29  Praha 6 

 
 

Článek 3  –  Členění FSv 
1. FSv se člení na pracoviště:  

• katedry,  
• výzkumná pracoviště, 
• akreditovaná zkušební laboratoř,  
• děkanát, 
• účelová zařízení. 

 
 

Článek 4  –  Katedry 
 

1. Základní náplní katedry je pedagogická a vědecko-výzkumná činnost. V rámci vnitřního způsobu řízení a 
hospodaření FSv je katedra samostatně hospodařícím útvarem.  

2. Katedry zřizuje a ruší děkan se souhlasem AS FSv změnou organizačního řádu.  
3. V čele katedry je vedoucí, kterého na základě výběrového řízení ustanovuje a odvolává děkan.  
4. Na návrh vedoucího katedry ustanovuje děkan jeho zástupce. Rozsah zastupování stanoví vedoucí katedry. 
5. Katedry se mohou se souhlasem děkana členit na oddělení, popř. jiné složky (katedrové laboratoře, katedrová 

výzkumná pracoviště apod.).  
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6. Katedry FSv jsou:  
• katedra matematiky, administrativní označení K101,  
• katedra fyziky, administrativní označení K102,  
• katedra jazyků, administrativní označení K104, 
• katedra společenských věd, administrativní označení K105,  
• katedra technologie staveb, administrativní označení K122,  
• katedra materiálového inženýrství a chemie, administrativní označení K123,  
• katedra konstrukcí pozemních staveb, administrativní označení K124, 
• katedra technických zařízení budov, administrativní označení K125,  
• katedra ekonomiky a řízení stavebnictví, administrativní označení K126,  
• katedra urbanismu a územního plánování, administrativní označení K127,  
• katedra inženýrské informatiky, administrativní označení K128,  
• katedra architektury, administrativní označení K129, 
• katedra mechaniky, administrativní označení K132,  
• katedra betonových a zděných konstrukcí, administrativní označení K133,  
• katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, administrativní označení K134,  
• katedra geotechniky, administrativní označení K135,  
• katedra silničních staveb, administrativní označení K136,  
• katedra železničních staveb, administrativní označení K137,  
• katedra hydrauliky a hydrologie, administrativní označení K141,  
• katedra hydrotechniky, administrativní označení K142,  
• katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, administrativní označení K143,  
• katedra zdravotního a ekologického inženýrství, administrativní označení K144,  
• katedra speciální geodezie, administrativní označení K154, 
• katedra geomatiky, administrativní označení K155. 

 
 

Článek 5  –  Výzkumná pracoviště 
 

1. Základní náplní výzkumných pracovišť je vědecko-výzkumná činnost. 
2. V rámci vnitřního způsobu řízení a hospodaření FSv je výzkumné pracoviště samostatně hospodařícím 

útvarem.  
3. Výzkumná pracoviště zřizuje a ruší děkan se souhlasem AS FSv změnou organizačního řádu.   
4. V čele samostatného výzkumného pracoviště je vedoucí, kterého na základě výběrového řízení ustanovuje a 

odvolává děkan.  
5. Výzkumná pracoviště se mohou členit na oddělení, popř. jiné složky.  
6. Výzkumná pracoviště FSv jsou:  

• experimentální centrum, administrativní označení K210,  
• centrum experimentální geotechniky, administrativní označení K220,  
• vodohospodářské experimentální centrum, administrativní označení K250. 

 
 

Článek 6  –  Akreditovaná zkušební laboratoř 
 

1. Akreditovaná zkušební laboratoř provádí akreditované zkoušky. Akreditovaná zkušební laboratoř používá 
zkratku AZL a administrativní označení K380.  

2. V čele AZL je vedoucí, kterého ustanovuje a odvolává děkan. Metrologa a manažera kvality AZL ustanovuje 
a odvolává děkan na návrh vedoucího AZL. 

3. Akreditovaná zkušební laboratoř koordinuje činnost odborných laboratoří: 
• odborná laboratoř stavebních hmot,  
• odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb,  
• odborná laboratoř stavební mechaniky,  
• odborná laboratoř betonových konstrukcí,  
• odborná laboratoř ocelových konstrukcí,  
• odborná laboratoř silničních staveb,  
• odborná laboratoř experimentálního centra konstrukcí a materiálů, 
• odborná laboratoř centra experimentální geotechniky. 
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Článek 7  –  Děkanát 

 
1. Děkanát je souhrnné označení administrativních a hospodářských pracovišť FSv. 
2. Oddělení a útvary děkanátu přímo řízené děkanem jsou:  

• sekretariát děkana, administrativní označení K911, 
• referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, administrativní označení K912,  
• referát požární ochrany, administrativní označení K913, 
• referát znalecké činnosti, administrativní označení K914, 
• referát veřejných zakázek, administrativní označení K915, 
• PR a marketing, administrativní označení K926. 

Vedoucí oddělení a útvarů uvedených v odstavci 2 řídí, ustanovuje a odvolává děkan. 
3. Oddělení a útvary děkanátu přímo řízené příslušnými proděkany jsou:  

• studijní oddělení, administrativní označení K921, 
• oddělení pro vědu a výzkum, administrativní označení K922, 
• investiční oddělení, administrativní označení K925,  
• zahraniční oddělení, administrativní označení K923. 

Vedoucí oddělení a útvarů uvedených v odstavci 3 řídí, ustanovuje a odvolává příslušný proděkan. 
4. Oddělení a útvary děkanátu řízené tajemníkem jsou:  

• oddělení pro doplňkovou činnost, administrativní označení K924, 
• hospodářská správa, administrativní označení K930. 

Vedoucím hospodářské správy je tajemník. Vedoucího oddělení pro doplňkovou činnost řídí, ustanovuje a 
odvolává tajemník. 

5. Hospodářská správa se člení na: 
• sekretariát tajemníka, administrativní označení K931, 
• osobní oddělení, administrativní označení K932,  
• ekonomické oddělení, administrativní označení K933,  
• oddělení práce a mzdy, administrativní označení K934,  
• správce hmotného majetku, administrativní označení K935. 

Vedoucí oddělení a útvarů uvedených v odstavci 5 řídí, ustanovuje a odvolává tajemník. 
 
 

Článek 8  –  Účelová zařízení 
 

1. Účelová zařízení se podílejí na zajišťování pedagogické, vědecko-výzkumné, hospodářské a technicko-
provozní činnosti FSv. V rámci vnitřního způsobu řízení a hospodaření FSv je účelové zařízení samostatně 
hospodařícím útvarem.  

2. Účelová zařízení zřizuje a ruší děkan se souhlasem AS FSv změnou organizačního řádu.  
3. Účelová zařízení FSv jsou:  

• středisko technicko-provozních služeb (zkráceně STPS), administrativní označení K305,  
• redakce časopisu Stavební obzor, administrativní označení K356, 
• výpočetní a informační centrum, administrativní označení K375.  

4. V čele účelového zařízení je vedoucí, který je ustanovován na základě výběrového řízení. 
5. Vedoucího STPS řídí, ustanovuje a odvolává tajemník. Vedoucí ostatních účelových zařízení řídí, ustanovuje 

a odvolává děkan. 
6. Zástupce vedoucího STPS ustanovuje tajemník. Zástupce vedoucích ostatních účelových zařízení ustanovuje 

děkan. Rozsah zastupování stanoví vedoucí účelového zařízení. 
7. Středisko technicko-provozních služeb se člení na 

• referát úklidu, administrativní označení K311, 
• referát ostrahy objektu, administrativní označení K312, 
• referát údržby, administrativní označení K313. 

Vedoucí referátů uvedených v odstavci 7 řídí, ustanovuje a odvolává vedoucí STPS. 
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Článek 9  –  Tabulka 

Číslo 
OJ 

Nadřa-
zená 
OJ 

Český název Anglický název 
Název funkce 

vedoucího 
zaměstnance OJ 

Název funkce 
vedoucího 

zaměstnance 
pověřeného 

jmenováním/ 
přijetím do 

prac.poměru 
ved. zam. OJ 

Seznam NS, 
za jejichž 

hospodaření 
odpovídá 
vedoucí 

zaměstnanec 
OJ 

11000 00000 Fakulta stavební Faculty of Civil Engineering děkan rektor   

    Katedry         

11101 11000 katedra matematiky Department of Mathematics vedoucí děkan 11101 

11102 11000 katedra fyziky Department of Physics vedoucí děkan 11102 

11104 11000 katedra jazyků Department of Languages vedoucí děkan 11104 

11105 11000 katedra společenských věd Department of Social Sciences vedoucí děkan 11105 

11122 11000 katedra technologie staveb Department of Construction Technology vedoucí děkan 11122 

11123 11000 katedra materiálového inženýrství a chemie Department of Material Engineering and Chemistry vedoucí děkan 11123 

11124 11000 katedra konstrukcí pozemních staveb Department of Building Structures vedoucí děkan 11124 

11125 11000 katedra technických zařízení budov 
Department of Microenvironmental and Building 
Services Engineering 

vedoucí děkan 11125 

11126 11000 katedra ekonomiky a řízení stavebnictví 
Department of Economics and Management in Civil 
Engineering 

vedoucí děkan 11126 

11127 11000 katedra urbanismu a územního plánování 
Department of Urban Design, Town and Regional 
Planning 

vedoucí děkan 11127 

11128 11000 katedra inženýrské informatiky Department of Applied Informatics vedoucí děkan 11128 

11129 11000 katedra architektury Department of Architecture vedoucí děkan 11129 

11132 11000 katedra mechaniky Department of Mechanics vedoucí děkan 11132 

11133 11000 katedra betonových a zděných konstrukcí Department of Concrete and Masonry Structures vedoucí děkan 11133 

11134 11000 katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Department of Steel and Timber Structures vedoucí děkan 11134 

11135 11000 katedra geotechniky Department of Geotechnics vedoucí děkan 11135 

11136 11000 katedra silničních staveb Department of Road Structures vedoucí děkan 11136 

11137 11000 katedra železničních staveb Department of Railway Structures vedoucí děkan 11137 

11141 11000 katedra hydrauliky a hydrologie Department of Hydraulics and Hydrology vedoucí děkan 11141 

11142 11000 katedra hydrotechniky Department of Hydraulic Structures vedoucí děkan 11142 

11143 11000 katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství 
Department of Irrigation, Drainage and Landscape 
Engineering 

vedoucí děkan 11143 

11144 11000 katedra zdravotního a ekologického inženýrství Department of Sanitary and Ecological Engineering vedoucí děkan 11144 

11154 11000 katedra speciální geodézie Department of Special Geodesy vedoucí děkan 11154 

11155 11000 katedra geomatiky Department of Geomatics vedoucí děkan 11155 

    Vědecká pracoviště         

11210 11000 experimentální centrum Experimental Centre vedoucí děkan 11210 

11220 11000 centrum experimentální geotechniky Centre of Experimental Geotechnics vedoucí děkan 11220, 11867 

11250 11000 vodohospodářské experimentální centrum Water Management Experimental Centre vedoucí děkan 11250 

    Servisní pracoviště         

11305 11000 středisko technicko-provozních služeb Technical and Operating Centre vedoucí tajemník 
11305, 11805, 
11815, 11853, 
11865, 11866 

11311 11305 referát úklidu Cleaning Service vedoucí vedoucí STPS   

11312 11305 referát ostrahy objektu Facility Security Office vedoucí vedoucí STPS   

11313 11305 referát údržby Maintenance Office vedoucí vedoucí STPS   

11356 11000 redakce časopisu Stavební obzor Editorial Office of Stavební obzor Periodical vedoucí děkan 11356 

11375 11000 výpočetní a informační centrum IT Centre vedoucí děkan 11375 

11380 11000 akreditovaná zkušební laboratoř Accredited Testing Laboratory vedoucí děkan   

    Děkanát         

11911 11000 sekretariát děkana Dean's Office vedoucí děkan   

11912 11000 referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Health and Safety Department vedoucí děkan   

11913 11000 referát požární ochrany Fire Protection Office vedoucí děkan   

11914 11000 referát znalecké činnosti Expert Assessment Office vedoucí děkan   

11915 11000 referát veřejných zakázek Public Tender Office vedoucí děkan   

11926 11000 PR a marketing PR and Marketing vedoucí děkan 11926 

              

11921 11000 studijní oddělení Student Administration vedoucí proděkan 11921 

11922 11000 oddělení pro vědu a výzkum Department of Science and Research vedoucí proděkan 11922 

11923 11000 zahraniční oddělení Department of International Relations vedoucí proděkan 11923 

11925 11000 investiční oddělení Investment Office vedoucí proděkan 11925 

              

11924 11000 oddělení pro doplňkovou činnost Economic Activity Office vedoucí tajemník 11924 

11930 11000 hospodářská správa  Economic Management tajemník děkan 11930, 11910 

11931 11930 sekretariát tajemníka Secretary Office vedoucí tajemník   

11932 11930 osobní oddělení Personnel Department vedoucí tajemník   

11933 11930 ekonomické oddělení Economics Department vedoucí tajemník   

11934 11930 oddělení práce a mzdy Payroll Office vedoucí tajemník   

11935 11930 správce hmotného majetku Material Assets Office vedoucí tajemník   




