Zápis č.21/2017 – 19

Akademický senát FSv ČVUT
Zápis z 21. zasedání AS FSv, které se konalo dne 27. 3. 2019

Přítomni:
Hosté:
Veřejnost:

dle prezenční listiny
děkan Prof. Máca, proděkani prof. Pešková, prof. Pavelka, prof. Kabele, prof.
Patzák, Ing. Vokurka, tajemník Ing. Vlasák
dále garanti projednávaných doktorských stud. programů: prof. Štroner, doc.
Schneiderová Heralová
-

Doc. Pazderka zahájil zasedání AS FSv, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
1. Kontrola zápisu z 20. řádného zasedání AS FSv dne 27. 2. 2019
2. Záměr akreditace doktorského studijního programu Construction Management and
Engineering (garant doc. Schneiderová Heralová)
3. Záměr akreditace doktorského studijního programu Geodézie a kartografie
(garant prof. Štroner)
4. Zpráva o hospodaření FSv za rok 2018 (tajemník Ing. Vlasák)
5. Informace z Ekonomické komise (doc. Cajthaml)
6. Výroční zpráva AS FSv za rok 2018 (prof. Wald)
7. Koncepce navigačního systému na FSv (prod. Ing. Vokurka)
8. Různé
1. Kontrola zápisu z 20. řádného zasedání AS FSv dne 27. 2. 2019
K zápisu nebyly připomínky. Zápis byl schválen.
2. Záměr akreditace doktorského studijního programu Construction Management and
Engineering (garant doc. Schneiderová Heralová)
Garantka studijního programu doc. Schneiderová Heralová seznámila AS FSv se záměrem
akreditace anglického doktorského studijního programu Construction Management and
Engineering, který navazuje na již projednanou českou verzi. Rozdíly jsou minimální.
Hlasování o záměru akreditace doktorského studijního programu Construction Management and
Engineering:
pro: 22| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 22 přítomných senátorů)
Záměr akreditace doktorského studijního programu Construction Management and Engineering
byl souhlasně projednán.
3. Záměr akreditace doktorského studijního programu Geodézie a kartografie
(garant prof. Štroner)
Garant studijního programu prof. Štroner seznámil AS FSv se záměrem akreditace doktorského
studijního programu Geodézie a kartografie. Akreditace vychází ze stávajícího programu, vzniká
v návaznosti na projekt OPVVV a nově pořizované přístrojové vybavení.
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Hlasování o záměru akreditace doktorského studijního programu Geodézie a kartografie:
pro: 22| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 22 přítomných senátorů)
Záměr akreditace doktorského studijního programu Geodézie a kartografie byl souhlasně
projednán.
4. Zpráva o hospodaření FSv za rok 2018 (tajemník Ing. Vlasák)
Tajemník FSv Ing. Vlasák představil Zprávu o hospodaření FSv za rok 2018, zejména shrnul
základní údaje o hospodářském výsledku a o stavu finančních prostředků na jednotlivých
fondech. Zmínil, že katedry mají dostatečné rezervy, které je vhodné využít k posílení platů
zaměstnanců nebo k rozvoji pracovišť. Pozitivně zhodnotil významné sponzorské dary, ze kterých
jsou primárně hrazeny potřeby studentů (dle podmínek darovacích smluv).
Předseda Ekonomické komise doc. Cajthaml informoval o jednání komise, která po drobných
projednaných úpravách doporučila zprávu schválit.
K představené zprávě nebyly žádné další dotazy (bylo podrobně projednáno na komisi).
Hlasování o Zprávě o hospodaření FSv za rok 2018:
pro: 22| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 22 přítomných senátorů)
Zpráva o hospodaření FSv za rok 2018 byla schválena.
5. Informace z Ekonomické komise (doc. Cajthaml)
Doc. Pazderka požádal doc. Cajthamla o informace k dalším bodům z jednání Ekonomické komise
AS FSv (mimo Zprávu o hospodaření).
Doc. Cajthaml informoval o připravované metodice rozpisu prostředků na úrovni ČVUT, která
bude schvalována na AS ČVUT. Upozornil na výrazné navýšení mimonormativu ČVUT (rektorát),
které vyvolává zásadní diskuzi. I přes toto navýšení by však nemělo dojít k poklesu příjmů FSv
oproti roku 2018.
Tajemník FSv Ing. Vlasák připomněl, že rozpuštěná rezerva na VŠ od MŠMT z roku 2018 navýší
letošní rozepisované zdroje pro FSv. Bude se jednat cca o 6 mil. Kč.
Děkan prof. Máca zdůraznil, že rozpočet na rok 2019 se bude odvíjet od konečné výše
mimonormativu ČVUT. Nárůst je skutečně veliký. Diskuze bude ještě probíhat, navýšení nebylo
dostatečně vysvětleno.
Doc. Cajthaml dále informoval o jednání Hospodářské komise AS ČVUT, které je členem. Zmínil
proporční rozdělení financí na vědu, kde jsou výrazně podporovány články v impaktovaných
časopisech a citace oproti výsledkům aplikovaného výzkumu. Je otázka, zda je to v souladu
s převažujícím technickým zaměřením univerzity.
Doc. Cajthaml rovněž informoval, že bude realizována schůzka pověřených členů Ekonomické
komise AS FSv se zástupci Ekonomického oddělení FSv a Oddělení práce a mezd na téma podpory
řešitelů projektů na FSv.
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Následně vystoupil prof. Pollert, který schůzku na zasedání Ekonomické komise AS FSv inicioval a
uvedl konkrétní důvody.
6. Výroční zpráva AS FSv za rok 2018 (prof. Wald)
Prof. Wald (editor zprávy) představil Zprávu o činnosti AS FSv za rok 2018. Zpráva byla dána
senátorům k dispozici na Sharepoint, žádné připomínky nebyly zaslány.
Hlasování o Výroční zprávě AS FSv za rok 2018:
pro: 23| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 23 přítomných senátorů)
Výroční zpráva AS FSv za rok 2018 byla schválena.
7. Koncepce navigačního systému na FSv (prod. Ing. Vokurka)
Doc. Pazderka uvedl bod tím, že téma navigačního systému bylo řešeno na Technické komisi AS
FSv a předal slovo Ing. Vokurkovi, proděkanovi pro výstavbu, který byl pověřen realizací systému.
Prod. Ing. Vokurka představil koncepci navigačního systému na FSv, která vznikla ve spolupráci
s Klubem českých turistů. Jsou uvažovány 4 základní barevně odlišené trasy, které zohledňují
pohyb studentů, pedagogů a návštěvníků FSv. Jedná se o úvodní koncepci k dalšímu řešení.
Proběhla krátká diskuze k tématu. Diskuze bude pokračovat na Technické komisi. Ing. Vokurka
požádal senátory o zaslání případných podnětů k zapracování.
Prod. Ing. Vokurka dále informoval o probíhající a připravované stavební činnosti na FSv:
- náhradní zdroj a nová kabeláž (12/19),
- VH laboratoře (11/19),
- WC v ateliéru D,
- rekonstrukce poslucháren budovy B,
- rekonstrukce budovy H (zatím odložena),
- terasy, balkony, vlhký suterén – v. s. Telč,
- plochy pro kontejnery na odpad – FSv,
- rekonstrukce budovy B (nyní I. fáze – stávající stav a návrh redislokace).
Ing. Maroušková komentovala špatný stav hygienického zázemí na FSv. Vzhledem k vývoji
financování FSv se nabízí prostor pro celkovou nápravu stavu.
Prod. Ing. Vokurka zjistí začlenění rekonstrukcí WC do dlouhodobého plánu (Ing. Lambojová).
Nové toalety vzniknou v návaznosti na rekonstrukci poslucháren B. Rovněž dojde k posílení
úklidových čet.
Ing. Jíra přednesl dotaz Ing. Máry (ze zasedání omluven) na možnost rozšíření fitness centra FSv.
Dále se dotázal na plán využití stávajícího počítačového sálu v budově D, který je studenty
využíván jen minimálně.
Prod. Ing. Vokurka odpověděl, že s rozšířením fitness centra se počítá, využití počítačového sálu
nebylo zatím řešeno.
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8. Různé
Doc. Pazderka připomněl večerní neformální setkání senátorů a vedení fakulty od 18.00 v
„Bernard Pub“ na Kotlářce.
Děkan prof. Máca informoval o práci na metodice rozpisu pro rok 2019, shrnul základní změny:
1) Z obou zdrojů rozpočtu, tedy z vědy i pedagogiky, bude oddělena shodným poměrem režie
(nyní byla lehce znevýhodněna pedagogika). Výše režie byla podrobně spočítána dle dat z roku
2018, bude ve výši 26 – 30 %.
2) Dojde ke změně rozdělení financí na vědu. Změny ale nevyvolají zásadní rozdíly oproti roku
2018. Cílem je zjednodušení metodiky rozdělování finančních prostředků.
FSv se podílí na přihlášce projektu Centra průmyslových technologií (spolu s FS a FEL), které žádá
o finanční podporu MŠMT, je zde šance na financování rekonstrukce budovy D.
Prof. Pollert informoval o možnosti využití projektu rekonstrukce vodohospodářských laboratoří,
který je zpracován v BIM, k propagaci či výuce.
Doc. Pazderka a Ing. Matějka v tomto ohledu krátce informovali o výuce BIM na FSv, základní
kurz BIM je v novém studijním plánu povinný pro všechny studenty programu Stavební
inženýrství, na něj navazují další 3 povinně-volitelné předměty s touto tématikou.
Doc. Cajthaml zmínil otázku odkazování profilů zaměstnanců na Stavnetu na stránky mimo ČVUT
(osobní, komerční).
K tématu proběhla diskuze.
Dle prod. prof. Pavelky se jedná o otázku dohody.
Prod. Ing. Vokurka vnímá odkaz na firemní stránky zaměstnanců jako přesah výuky do praxe.
Ing. Matějka zmínil, že neexistuje jednotný fakultní profil (stránky zaměstnance), to vede
k využívání vlastních profilů a webů.
Ing. Chalupa vnímá odkaz na firemní stránky jako důležitou nadstavbovou informaci pro studenty
z hlediska praxe vyučujících.
Ing. Jíra upřednostňuje fakultní osobní profil.
Doc. Pazderka doporučil pokračovat v diskuzi na toto téma na Technické komisi.
Prod. prof. Kabele doplnil, že odkazy jsou otázkou vnímání vnějšího obrazu fakulty, téma je třeba
diskutovat.
Dle doc. Cajthamla by měly být dalším tématem stránky kateder, kdy některé běží na jiných
doménách než ČVUT.
Ing. Jíra položil dotaz na fungování Patentového střediska ČVUT.
Proděkan prof. Patzák informoval, že se očekává nová směrnice, vyčkáváme na reflektování
našich připomínek. Fakulta má nyní externího poradce, kterého lze využívat.
Doc. Košatka v závěru uvedl informaci z časopisu Pražská Technika, kde byla zmíněna možnost
stěhování rektorátu do Betlémského paláce. Dotázal se, zda to není důvodem navýšení
mimonormativu ČVUT.
Děkan prof. Máca a doc. Cajthaml uvedli, že podle rektorátu prý jeho umístění v budově CIIRC
není finančně výhodné a dle informací rektorátu by byl přesun do Betlémského paláce
výhodnější alternativou. Žádné konkrétní informace nejsou známy.
4

Zápis č.21/2017 – 19

Příští zasedání AS FSv je naplánováno na 24. 4. 2019 od 9.00 v B-169.

doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.
předseda AS FSv ČVUT
Zapsal: Jan Kašpar
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