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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z 25. zasedání AS FSv, které se konalo dne 6. 11.2019
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Hosté: děkan prof. Máca, proděkani prof. Pešková, prof. Kabele, prof. Patzák,  
prof. Pavelka, Ing. Vokurka, tajemník Ing. Vlasák 

Veřejnost: Bc. Jakub Šejna 
 
Doc. Pazderka zahájil zasedání AS FSv, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. 
 
1. Kontrola zápisu z 24. řádného zasedání AS FSv dne 2. 10. 2019 
2. Usnesení přijaté per rollam v mezidobí mezi 24. a 25. zasedáním 
3. Vyhlášení voleb do AS ČVUT pro volební obvod FSv na období 2020-22 
4. Návrh na udělení Šolínovy medaile (děkan prof. Máca) 
5. Řád doktorského studia na FSv (prod. prof. Patzák) 
6. Podmínky pro přijetí do stud. programů pro ak. rok 2020/21 (prod. prof. Pešková) 
7. Výroční zpráva FSv za rok 2018 (prod. prof. Kabele) 
8. Strategický záměr FSv (prod. prof. Kabele) 
9. Informace z Legislativní komise (prof. Polák) 
10. Informace z Technické komise (Ing. Fíla) 
11. Informace z Pedagogické komise (Ing. Jíra) 
12. Různé 
 
1. Kontrola zápisu z 24. řádného zasedání AS FSv dne 2. 10. 2019 
 
K zápisu nebyly připomínky, zápis byl schválen. 
 
2.Usnesení přijaté per rollam v mezidobí mezi 24. a 25. zasedáním 
 
Doc. Pazderka informoval o usnesení přijatém per rollam v mezidobí mezi 24. a 25. zasedání. 
Doc. Pazderka dne 11. 10. 2019 podle čl. 5 odst. 14 Jednacího řádu AS FSv vyhlásil hlasování per 
rollam o doplnění členů volební komise pro volby do AS FSv pro období 2020-22 a zároveň 
doplnění dílčí volební komise pro volby do AS ČVUT za volební obvod FSv pro období 2020-22. 
Důvodem navýšení počtu členů obou komisí je realizace voleb ve standardní "papírové" formě 
(bylo podrobně vysvětleno předsedou volební komise na zasedání AS FSv dne 2.10.). 
 
Pro doplnění obou výše uvedených volebních komisí byli navrženi tito kandidáti: 
Studenti: 
Bc. Nicole Svobodová 
Michaela Kriegelsteinová 
Kristýna Brudnová 
Doktorandi: 
Ing. Jan Janata 
Ing. Štěpán Šonka 
Ing. Jakub Žák 
Ing. Monika Tyrová 
Ing. Matyáš Kožich 
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Akademičtí pracovníci: 
Ing. Karel Šeps, Ph.D. 
Ing. Jiří Mareš, Ph.D. 
 
Ve stanoveném termínu (11.10. 9:00 – 14.10. 15:00) se hlasování zúčastnilo 25 senátorů, z toho 
25 hlasovalo pro přijetí návrhu. 
Doc. Pazderka informoval senátory o průběhu hlasování a pro kontrolu dal k dispozici výsledky 
hlasování v tištěné podobě, obsahující seznam senátorů a jejich hlasů. 
K průběhu a výsledkům hlasování nebyly námitky. 
 
3. Vyhlášení voleb do AS ČVUT pro volební obvod FSv na období 2020-22 
 
Doc. Pazderka informoval o usnesení AS ČVUT č. 34-4 z 30. 10., kterým AS ČVUT vyhlásil volby do 
AS ČVUT na volební období 2020-22. Předseda Legislativní komise AS FSv prof. Polák připravil 
návrh usnesení, který byl dán senátorům k dispozici na senátní sharepoint 7 dní před zasedáním. 
 
Text usnesení: 
AS ČVUT usnesením č. 34-4 ze dne 30. 10. 2019 vyhlásil podle čl. 1 odst. 8 Volebního řádu AS 
ČVUT volby do AS ČVUT na volební období 2020 až 2022 a podle čl. 1 odst. 9 zvolil hlavní volební 
komisi. 
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 dílčí volební komisi přípravou a realizací voleb do AS ČVUT ve volebním 
obvodu FSv ČVUT v návaznosti a v souladu s usnesením č. 34-4 AS ČVUT a pokyny hlavní volební 
komise. 
První kolo voleb do AS ČVUT se ve volebním obvodu FSv ČVUT 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., nebobude uveřejněno, že první kolo voleb nebylo platné. 
V případě, že první kolo voleb do AS ČVUT ve volebním obvodu FSv 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 doběod 8:00 do 14:00 hod). Druhé kolo voleb do AS ČVUT ve volebním obvodu FSv ČVUT 
bude podle čl. 2odst. 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. 
 
K navrženému textu usnesení nebyly žádné námitky. 
 
Hlasování o navrženém usnesení k Vyhlášení voleb do AS ČVUT pro volební obvod FSv na období 
2020-22: 
pro: 25| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 25 přítomných senátorů) 
 
Usnesení k Vyhlášení voleb do AS ČVUT pro volební obvod FSv na období 2020-22 bylo přijato. 
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4. Návrh na udělení Šolínovy medaile (děkan prof. Máca)

Děkan prof. Máca v úvodu informoval o výběru nového tajemníka FSv, tím bude Ing. Petr 
Matějka, PhD., který nastoupí do funkce 1. 1. 2020. Dále sdělil stručné informace z vedení FSv a 
z Kolegia rektora. 

Děkan prof. Máca navrhl na udělení Šolínovy medaile tři významné osobnosti spojené s Fakultou 
stavební a krátce je představil. Navržení kandidáti budou veřejně představeni při předávání 
medailí na Vánočním koncertě FSv 12. 12. 

Hlasování o udělení Šolínovy medaile kandidátům navrženým děkanem FSv: 
pro: 25| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 25 přítomných senátorů) 

AS FSv souhlasně projednal návrh děkana na udělení Šolínovy medaile. 

5. Řád doktorského studia na FSv (prod. prof. Patzák)

Proděkan prof. Patzák představil navrhované změny v Řádu doktorského studia na FSv. Shrnul 
pravidla vyplácení nárokové a nenárokové částky stipendia v souvislosti s příslušnou legislativou 
ČVUT a požadavky vedení FSv. Byly podrobně stanoveny podmínky pro získání dorovnávacího 
stipendia v souvislosti s plněním studijních povinností. Podmínky bude podrobně specifikovat 
děkan FSv ve svém opatření. 
Dokument byl projednán na společném zasedání Legislativní a Pedagogické komise AS FSv a 
následně předložen k posouzení LK AS ČVUT, která navrhla jeho zjednodušení. To povede k vyšší 
flexibilitě dokumentu dle potřeb FSv. AS FSv je předkládána výsledná verze po zapracování 
doporučení z LK AS ČVUT. 

O průběhu tvorby dokumentu stručně informovali předsedové obou komisí, prof. Polák a Ing. 
Jíra. 

Hlasování o Řádu doktorského studia: 
pro: 25| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 25 přítomných senátorů) 

AS FSv schválil Řád doktorského studia na FSv. 

Jedná se o vnitřní předpis FSv, který musí následně schválit ještě AS ČVUT. 

6. Podmínky pro přijetí do stud. programů pro ak. rok 2020/21 (prod. prof. Pešková)

Proděkanka prof. Pešková představila Podmínky pro přijetí do stud. programů pro ak. rok 
2020/21. Dokument byl projednán na Pedagogické komisi AS FSv – informaci z projednávání 
podal předseda Pedagogické komise Ing. Jíra, komise doporučuje dokument ke schválení. 

Hlasování o Podmínkách pro přijetí do stud. programů pro ak. rok 2020/21: 
pro: 25| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 25 přítomných senátorů) 

Podmínky pro přijetí do stud. programů pro ak. rok 2020/21 byly schváleny. 
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7. Výroční zpráva FSv za rok 2018 (prod. prof. Kabele)

Proděkan prof. Kabele představil výroční zprávu FSv za rok 2018. Zpráva byla dána senátorům 
k dispozici na senátní sharepoint 7 dní před zasedáním. 

Ing. Jíra se dotázal, zda mají katedry k dispozici jednotný formulář pro vyplnění. 
Prof. Kabele informoval, že katedry dostávají vzorový list. 

Hlasování o Výroční zprávě FSv za rok 2018: 
pro: 25| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 25 přítomných senátorů) 

Výroční zpráva FSv za rok 2018 byla schválena. 

8. Strategický záměr FSv (prod. prof. Kabele)

Proděkan prof. Kabele představil Strategický záměr FSv pro rok 2020, který aktualizuje směřování 
fakulty v klíčových oblastech: pedagogika, věda a výzkum, vnější vztahy aj. Dokument byl dán 
senátorům k dispozici na senátní sharepoint 7 dní před zasedáním. 

Hlasování o Strategickém záměru: 
pro: 25| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 25 přítomných senátorů) 

Strategický záměr FSv byl schválen. 

9. Informace z Legislativní komise (prof. Polák)

Viz bod 5. 

10. Informace z Technické komise (Ing. Fíla)

Ing. Fíla informoval o jednání Technické komise AS FSv a shrnul hlavní projednávané body: 
- Mgr. Šteffel představil Zprávu a činnosti Střediska technicko-provozních služeb. 
- Byly projednány dodané podněty k realizaci úklidu na FSv a způsobu třídění odpadu. Mgr. 

Šteffel vysvětlil situaci a slíbil nápravu prezentovaných problémů. 
- Byly diskutovány ceny nabízených produktů v čítárně. 
- Prod. Ing. Vokurka informoval o realizaci navigačního systému, bude vybrána 

profesionální realizační firma. 

Prod. Ing. Vokurka informoval o přípravě dokumentace ke stavebnímu řízení na rekonstrukci 
budovy B a vytvoření řídící komise na úrovni rektorátu a poradní komise na FSv k této akci. 

Doc. Vébr se dotázal na existenci definitivní verze dislokace v budově B. 
Prod. Ing. Vokurka informoval, že na dislokaci se stále pracuje. 

Stav přípravy rekonstrukce budovy B krátce komentoval děkan prof. Máca. 

11. Informace z Pedagogické komise (Ing. Jíra)

Ing. Jíra informoval o schůzce pedagogické komise a shrnul projednávané body: 
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- Studenti se specifickými potřebami a závaznost požadavků střediska ELSA. Některé 
požadavky jsou problematické a je třeba, aby vedení FSv doporučilo vhodný postup. 

- Přestupkový řád a evidence a řešení vícenásobných přestupků u studentů. 

Proběhla krátká diskuse. 

Body komentovala prod. prof. Pešková a děkan prof. Máca, vedení se bude náměty zabývat. 

12. Různé

Doc. Pazderka informoval senátory, že vedení FSv nepředkládá pro další zasedání 27. 11. žádné 
dokumenty k projednání, navrhl proto zrušit příští zasedání. Dotázal se senátorů, zda s návrhem 
souhlasí – nebyly žádné námitky, všichni souhlasili. Příští zasedání AS FSv tak bude 18. 12. 2019. 

Tajemník Ing. Vlasák na dotaz doc. Cajthamla krátce informoval o přípravě rozpočtu pro příští 
rok. 

Prof. Pollert informoval o průběhu akce Gaudeamus. Zmínil poptávku po informačně-technickém 
zaměření studentů a souvisejícím studijním programu. 
Proběhla diskuse k tématu zaměření absolventů FSv a zavádění výuky nových technologií a BIM 
na FSv, zapojili se doc. Vašková, Ing. Vokurka, Ing. arch. Bouška, Ing. Matějka, prof. Patzák. 

Prof. Pollert připomněl v souvislosti s volbami do AS FSv, že přístup do sharepointu AS FSv je na 
základě rolí a je třeba zajistit přístup pro nové senátory. 
Doc. Pazderka ujistil, že počítá s tím, že nastavení rolí v IDM u nových senátorů zajistí, tak jak to 
dělal doposud u senátorů náhradníků, kteří přišli do senátu. 

Prof. Pollert upozornil na finanční rozdíl mezi využíváním karty s dotací na jídlo a stravenek při 
platbě v menze ČVUT. Proběhla krátká diskuze. Tato informace je všeobecně známá. 

Doc. Cajthaml se zeptal na novou schválenou mzdovou tarifní tabulku a související doplatek mzdy 
za 3 předchozí měsíce. 
Tajemník Ing. Vlasák informaci doplnil a informoval o doplacení mzdy z fakultních zdrojů. Sdělil 
další související informace. 

Ing. Jíra se dotázal na projekty SGS a na způsob vyplácení odměn zaměstnancům. Své zkušenosti 
poskytli Ing. arch. Bouška, doc. Vašková a doc. Vejmelková. 
Prod. prof. Patzák situaci prověří a bude následně informovat. 

Doc. Bubeník se dotázal na projektanta budovy B. 
Informaci poskytl prod. Ing. Vokurka. 

Ing. Fíla a doc. Vejmelková se dotázali na celkovou výši investice na rekonstrukci budovy B. 
Prod. Ing. Vokurka zmínil dvě varianty: 

- 850 mil. při jednorázové realizaci při vystěhování celé budovy B. 
- 950 mil. při realizaci po třetinách. 

Je preferována první varianta, spoluúčast na realizaci je 15 %. 
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Doc. Vejmelková se dotázala na průběh prováděné inventury na FSv. Sdělila své dosavadní 
zkušenosti. 
Tajemník Ing. Vlasák sdělil podrobnosti k průběhu. 

Doc. Vejmelková navrhla neformální setkání senátorů, zajistí hlasování o termínech. 

Příští zasedání AS FSv je naplánováno na 18. 12. 2019 od 9.00 v B-169. 

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

Zapsal: 
Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. 
tajemník AS FSv ČVUT 




