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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z 24. zasedání AS FSv, které se konalo dne 2. 10.2019

Přítomni: 

Hosté: 

Veřejnost: 

dle prezenční listiny 

děkan prof. Máca, proděkani prof. Pešková, prof. Pavelka, prof. Patzák, 

Ing. Vokurka, tajemník Ing. Vlasák, vedoucí VIC FSv Ing. Líbenek 

Ing. Mikeš (předseda volební komise) 

Doc. Pazderka zahájil zasedání AS FSv, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. 

1. Kontrola zápisu z 22. řádného zasedání AS FSv dne 24. 4. 2019 a 23. řádného zasedání AS FSv
dne 29. 5. 2019 

2. Doplnění Komory akademických pracovníků AS FSv (doc. Jiří Demel) a Studentské komory AS

FSv (Ing. Aleš Polák) 
3. Vyhlášení voleb do AS FSv na období 2020-22 a schválení volební komise
4. Předběžný harmonogram voleb do AS ČVUT za volební obvod FSv na období 2020-22

a předběžné schválení dílčí volební komise (AS ČVUT zatím nevyhlásil volby) 
5. Informace vedoucího VIC k elektronické formě voleb na FSv (Ing. Líbenek)
6. Projednání Směrnice děkana pro realizaci Bc. a Mgr. studijních programů

 (prod. prof. Pešková) 
7. Informace z Legislativní komise (prof. Polák)
8. Informace z Pedagogické komise (Ing. Jíra)
9. Navigační systém na fakultě (prod. Ing. Vokurka)
10. Různé

1. Kontrola zápisu z 22. řádného zasedání AS FSv dne 24. 4. 2019 a 23. řádného zasedání AS FSv
dne 29. 5. 2019 

K zápisu z 22. zasedání AS FSv nebyly připomínky, zápis byl schválen. 
K zápisu z 23. zasedání AS FSv nebyly připomínky, zápis byl schválen. 

2. Doplnění Komory akademických pracovníků AS FSv (doc. Jiří Demel) a Studentské komory AS
FSv (Ing. Aleš Polák) 

Doc. Jiří Demel se krátce představil senátu. Doc. Demel je náhradník za prof. Pospíšila, který se 
vzdal mandátu. 

Ing. Aleš Polák se krátce představil senátu. Ing. Polák je náhradník za Ing. Laiblovou, která 
úspěšně ukončila doktorské studium a mandát jí tak zanikl. 

3. Vyhlášení voleb do AS FSv na období 2020-22 a schválení volební komise

Doc. Pazderka informoval o průběhu zářijového zasedání AS ČVUT, který měl na programu mj. 
schvalování změn ve Volebním řádu AS ČVUT. Doc. Pazderka na zasedání AS ČVUT předložil 
stanovisko LK AS FSv k navrhovaným změnám. Po delší diskuzi změny nebyly schváleny, stávající 
Volební řád AS ČVUT tedy platí nadále v původním znění. AS ČVUT zatím volby do AS ČVUT 
nevyhlásil, protože nebylo jasné, zda nedojde ke změně Volebního řádu. Volby do AS ČVUT 
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budou vyhlášeny na zasedání AS ČVUT 30. 10. 2019 (potvrzeno předsedou LK AS ČVUT Dr. 
Olšákem). Doc. Pazderka proto navrhl posun příštího zasedání AS FSv na 6. 11., aby bylo možné 
v návaznosti na usnesení AS ČVUT vyhlásit volby pro volební obvod FSv. Nebyly námitky. 
 
Doc. Pazderka seznámil AS FSv s navrhovaným termínem voleb do AS FSv a AS ČVUT pro obvod 
FSv: úterý 26. a středa 27. 11. 2019. Termín se odvíjí od data posledních voleb. Požádal předsedu 
Legislativní komise prof. Poláka, aby AS FSv seznámil s navrženým textem usnesení k vyhlášení 
voleb do AS FSv. 
 
Prof. Polák vystavil text usnesení předem na sharepointu AS FSv. Text usnesení předložil senátu 
písemně v několika výtiscích a následně jej přečetl, vč. návrhu složení volební komise. 
 
Jednání AS FSv se účastnil navržený předseda volební komise Ing. Karel Mikeš, Ph.D. z katedry 
k134, který se podílel na návrhu složení volební komise. 
 
Text usnesení: 
 
Vyhlášení voleb do AS FSv ČVUT: 
 
AS FSv ČVUT vyhlašuje podle čl. 3 odst. 3 Volebního řádu AS FSv ČVUT (dále jen VŘ) volby do AS 
FSv ČVUT na volební období 2020 až 2022. 
 
První kolo voleb se bude konat ve dnech 26. a 27. 11. 2019, a to v úterý 26. 11. v době od 8:00 do 
17:00 hod. a ve středu 27. 11. v době od 8:00 do 16:00 hod. První kolo voleb do AS FSv ČVUT 
bude podle čl. 5 odst. 6 VŘ platné, zúčastní-li se ho alespoň 15% voličů z řad akademických 
pracovníků a 15% voličů z řad studentů. Podle čl. 5 odst. 5 VŘ výsledky prvního kola voleb do AS 
FSv ČVUT budou zveřejněny nejpozději v pátek 29. 11. 2019 do 12:00 hod., nebo bude 
uveřejněno, že první kolo voleb nebylo platné. 
V případě, že první kolo voleb do AS FSv ČVUT nebude platné, bude se konat druhé kolo voleb, a 
to v úterý 10. 12. 2019 v době od 8:00 do 17:00 hod. a ve středu 11. 12. 2019 v době od 8:00 do 
14:00 hod. Druhé kolo voleb bude podle čl. 5 odst. 6 VŘ platné, zúčastní-li se ho aspoň 15% všech 
voličů. Výsledky druhého kola voleb do AS FSv ČVUT budou podle čl. 5 odst. 5 VŘ zveřejněny 
nejpozději v pátek 13. 12. 2019 do 12:00 hodin. 
Na webových stránkách FSv ČVUT budou výsledky prvního kola voleb zveřejněny nejpozději do 2. 
12. 2019, eventuálně výsledky druhého kola voleb do 16. 12. 2019. 
Ustavující schůzi nově zvoleného AS FSv ČVUT podle čl. 3 odst. 1 Jednacího řádu AS FSv ČVUT 
svolá předseda stávajícího AS FSv ČVUT nejpozději do týdne po ukončení voleb. 
Volby do AS FSv ČVUT jsou realizovány podle čl. 3 až 5 VŘ a zároveň v souladu se zákonem č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění. 
AS FSv ČVUT schválil podle čl. 3 odst. 7 VŘ volební komisi pro zajištění voleb do AS FSv ČVUT pro 
volební období 2020 až 2022 ve složení: 
 
Předseda:  Ing. Karel Mikeš, Ph.D. (K134). 
Členové:  Dr. Ing. Zdeněk Skořepa (K154), 

Ing. Jan Zatloukal, Ph.D. (K210), 
Ing. arch. Aleš Vaněk (K129), 
Ing. Václav Jetel, Ph.D. (K127), 
Bc. Anežka Suchá (studentka). 

 
AS FSv ČVUT pověřuje volební komisi celkovou přípravou a realizací voleb do AS FSv ČVUT. 
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Doc. Pazderka vyzval k dotazům, nebyly připomínky. 
 
Hlasování o navrženém usnesení k Vyhlášení voleb do AS FSv ČVUT, vč. složení navržené volební 
komise: 
pro: 21| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 21 přítomných senátorů) 
 
Usnesení k Vyhlášení voleb do AS FSv na období 2020-22 vč. navržené volební komise bylo 
schváleno. 
 
4. Předběžný harmonogram voleb do AS ČVUT za volební obvod FSv na období 2020-22 
a předběžné schválení dílčí volební komise (AS ČVUT zatím nevyhlásil volby) 
 
Doc. Pazderka navrhuje pro volby do AS ČVUT termín shodný s volbami do AS FSv, vč. shodné 
volební komise. Usnesení je připraveno, v plné verzi jej bude možné schválit až po vyhlášení 
voleb Akademickým senátem ČVUT.  
 
Prof. Polák seznámil AS FSv s návrhem usnesení, vč. složení volební komise. 
 
Text usnesení: 
 
Zajištění voleb do AS ČVUT ve volebním obvodu FSv ČVUT: 
 
AS FSv ČVUT schválil podle čl. 1 odst. 9 Volebního řádu AS ČVUT dílčí volební komisi (volebního 
obvodu FSv ČVUT) pro volby do AS ČVUT ve shodném složení jako pro zajištění voleb do AS FSv 
ČVUT pro volební období 2020 až 2022. 
 
AS FSv ČVUT pověřuje volební komisi přípravou a realizací voleb do AS ČVUT ve volebním obvodu 
FSv ČVUT v návaznosti a v souladu s budoucím usnesením AS ČVUT týkajícím se vyhlášení voleb 
do AS ČVUT na volební období 2020 až 2022. 
 
Pokud nebude budoucím usnesením AS ČVUT stanoveno jinak, první kolo voleb do AS ČVUT se 
bude konat ve shodných dnech a ve shodném čase jako první kolo voleb do AS FSv ČVUT (tj. v 
úterý 26. 11. v době od 8:00 do 17:00 hod. a ve středu 27. 11. v době od 8:00 do 16:00 hod). 
První kolo voleb do AS ČVUT ve volebním obvodu FSv ČVUT bude podle čl. 2 odst. 4 Volebního 
řádu AS ČVUT platné, zúčastní-li se ho alespoň 15% členů akademické obce volebního obvodu 
FSv ČVUT. Výsledky prvního kola voleb do AS ČVUT ve volebním obvodu FSv ČVUT budou 
zveřejněny nejpozději v pátek 29. 11. 2019 do 12:00 hod., nebo bude uveřejněno, že první kolo 
voleb nebylo platné. 
V případě, že první kolo voleb do AS ČVUT nebude platné, bude se konat druhé kolo voleb, a to 
ve shodných dnech a ve shodném čase jako případné druhé kolo voleb do AS FSv ČVUT (tj. v 
úterý 10. 12. 2019 v době od 8:00 do 17:00 hod. a ve středu 11. 12. 2019 v době od 8:00 do 
14:00 hod), pokud nebude budoucím usnesením AS ČVUT stanoveno jinak. Druhé kolo volebdo 
AS ČVUT ve volebním obvodu FSv ČVUT bude podle čl. 2 odst. 4 Volebního řádu AS ČVUT platné, 
zúčastní-li se ho alespoň 15% členů akademické obce volebního obvodu FSv ČVUT. Výsledky 
druhého kola voleb do AS ČVUT ve volebním obvodu FSv ČVUT budou zveřejněny nejpozději v 
pátek 13. 12. 2019 do 12:00 hodin. 
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Doc. Pazderka připomněl, že usnesením bude schválena pouze volební komise a předběžný 
termín voleb, volby do AS ČVUT pro obvod FSv zatím nejsou vyhlášeny. Následně vyzval 
k dotazům, nebyly připomínky. 
 
Hlasování o usnesení o Zajištění voleb do AS ČVUT ve volebním obvodu FSv ČVUT: 
pro: 21| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 21 přítomných senátorů) 
 
Usnesení k Zajištění voleb do AS ČVUT ve volebním obvodu FSv ČVUT bylo schváleno. 
 
5. Informace vedoucího VIC k elektronické formě voleb na FSv (Ing. Líbenek) 
 
Ing. Líbenek informoval o možnostech elektronických voleb na FSv. Systémy elektronických voleb 
již existují na jiných součástech ČVUT. Využít systémy jiných fakult nepovažuje na základě 
získaných informací za vhodné. Doporučuje vývoj vlastního systému pro FSv. 
 
Doc. Demel shrnul své názory na elektronickou volbu, není jejím příznivcem, zejména popsal 
problematiku kontroly a ověření dat. 
K diskuzi k uvedené problematice se dále připojili doc. Vašková, doc. Bubeník, doc. Cajthaml, 
prof. Wald a prof. Patzák. 
Prof. Pollert doporučuje vývoj jednotného systému pro celé ČVUT a ne pouze na jednotlivých 
fakultách. 
Doc. Pazderka připomněl, že shodný požadavek (jednotný systém pro ČVUT) byl součástí 
usnesení LK AS FSv z 26. 6., které předal senátorům AS ČVUT. 
Ing. Mára potvrdil, že téma je na půdě AS ČVUT řešeno, avšak pro tyto volby není předpoklad 
plošného zavedení. 
 
Doc. Vašková se v této souvislosti vrátila ke způsobu voleb a dotázala se na způsob volby u 
doktorských studentů, kteří jsou současně akademickými pracovníky. Zejména požádala o 
přesnou definici akademického pracovníka.  
Informaci podal předseda volební komise Ing. Mikeš. Podrobné informace dodává studijní a 
osobní oddělení FSv, které vede evidenci studentů a akademických pracovníků, kteří jsou 
oprávněni volit. 
Doc. Demel připomněl, že podrobné informace k průběhu volby jsou uvedeny ve volebním řádu. 
Doc. Demel, prof. Polák a proděkan prof. Patzák dále citovali příslušné části Zákona o VŠ. 
 
Děkan prof. Máca podrobné informace zjistil v průběhu jednání. Popsal přesný způsob zařazení 
zaměstnanců mezi akademické pracovníky. Vnitřní předpisy jsou v souladu s vysokoškolským 
zákonem. 
 
Ing. Líbenek v závěru nedoporučil zavedení elektronické volby v letošním termínu voleb 
vzhledem k potřebnému času pro vývoj nového systému, pokud by byla činnost zadána VIC FSv, 
což považuje za jedinou přijatelnou možnost. 
 
Ing. Mikeš, vzhledem ke způsobu volby, která nebude elektronická, požádal o navýšení počtu 
členů volební komise. 
Doplnění komise zajistí prof. Wald, požádal senátory o dodání návrhů do středy 9. 10. 
Aby volební komise mohla rychle a plnohodnotně pracovat, doc. Pazderka navrhl o dalších 
členech komise hlasovat způsobem„per rollam“. Nebyly námitky. 
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Proběhla krátká závěrečná diskuse. Výsledkem je zachování stávajícího volebního systému pro 
tyto volby. Nebyly další připomínky a námitky. 
 
Informace děkana FSv 
Na závěr bodu krátce vystoupil děkan prof. Máca, který již musel odejít za jinými povinnostmi. 
Informoval AS FSv o plánovaném vypsání výběrového řízení na nového tajemníka FSv 
s předpokládaným nástupem od 1. 1. 2020. Ing. Vlasák odchází. 
 
6. Projednání Směrnice děkana pro realizaci Bc. a Mgr. studijních programů 
(prod. prof. Pešková) 
 
Proděkanka pro pedagogickou činnost prof. Pešková představila Směrnici děkana pro realizaci Bc. 
a Mgr. studijních programů na FSv. 
 
Předseda Pedagogické komise Ing. Jíra informoval o souhlasném projednání směrnice na komisi. 
 
Hlasování o Směrnici děkana pro realizaci Bc. a Mgr. studijních programů: 
pro: 21| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 21 přítomných senátorů) 
 
Směrnice děkana pro realizaci Bc. a Mgr. studijních programů byla souhlasně projednána. 
 
7. Informace z Legislativní komise (prof. Polák) 
 
Prof. Polák informoval o společném zasedání Legislativní a Pedagogické komise ve středu 9. 10., 
podklady jsou vystaveny na senátním sharepointu. Předmětem zasedání bude návrh novely Řádu 
doktorského studia na FSv. 
 
8. Informace z Pedagogické komise (Ing. Jíra) 
 
Ing. Jíra stručně informoval o jednotlivých bodech jednání komise: 

- Směrnice děkana pro realizaci Bc. a Mgr. Studijních programů na FSv 
- Důkladné informování o podmínkách nutných k úspěšnému zakončení předmětů 
- Připravované setkání vedení FSv se studenty 16. 10. v 17:30 v posluchárně D1 
- Anketa hodnocení výuky 

 
Byla zmíněna aktuální účast v anketě 30 %.  
 
9. Navigační systém na fakultě (prod. Ing. Vokurka) 
 
Proděkan pro výstavbu Ing. Vokurka informoval o průběhu vývoje nového navigačního systému, 
základní koncept označení objektů bude předán Technické komisi vč. souvisejících řešených 
témat. Je předpokládán digitální kiosek u vstupu. Přibude označení u výtahů v jednotlivých 
patrech, vč. vyznačení jednotlivých kateder. Na úkolu tvorby systému se stále pracuje. 
 
Doc. Cajthaml nabídl možnost spolupráce katedry K155 při přípravě mapových podkladů pro 
navigační systém. 
 
Prod. Ing. Vokurka dále Informoval o dalších investičních aktivitách: 

- Toalety v ateliéru D 
- Rekonstrukce vodohospodářské haly 
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- Nové vitríny v atriu 
- Je připravena zadávací dokumentace na rekonstrukci poslucháren budovy B, bude 

předána k odsouhlasení MŠMT, následně bude vypsáno výběrové řízení, předpoklad 
rekonstrukce v letním semestru. 

- Rekonstrukce budovy B je v přípravě na zahájení zpracování dokumentace ke stavebnímu 
povolení. 

 
 
10. Různé 
 
Doc. Pazderka připomněl a shrnul důležité termíny (uvedeny výše v zápisu) a otevřel diskuzi. 
 
Tajemník Ing. Vlasák informoval o Zprávě střediska provozních služeb, byla dána k dispozici 
Technické komisi a bude vyvěšena na senátním sharepointu. 
Z pověření Kolegia děkana budou důsledně kontrolována a postupně opravována hygienická 
zařízení na FSv. 
 
Ing. Mára upozornil na evidenci školitelů v systému KOS, kde lze zadat pouze jednoho školitele a 
jednoho školitele specialistu. Informace jsou nutné pro potřeby hodnocení doktorandů při 
bodování článků, na kterých se školitelé podílí. 
Prod. prof. Patzák sdělil, že existuje opravný mechanismus. Informace o školitelích, pokud jich je 
více, poskytne studijní oddělení a kontrolní komise je tak může zohlednit. 
Vedoucí VIC FSv Ing. Líbenek upozornil, že případná rychlá úprava systému KOS není možná, 
závisí na prioritách rektorátního VIC. 
 
Příští zasedání AS FSv je naplánováno na 6. 11. 2019 od 9.00 v B-169. 
Další termíny zasedání: 27. 11. a 18. 12. 2019. 
 
 
 

 
doc. Ing. JiříPazderka, Ph.D. 
předseda AS FSv ČVUT 

Zapsal: 
Jan Kašpar, tajemník AS FSv ČVUT 


