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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z 1. zasedání AS FSv, které se konalo dne 8. 1.2020 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Hosté: 
děkan prof. Máca, proděkani prof. Pešková, prof. Patzák, Dr. Vokurka, 
tajemník Dr. Matějka, předseda volební komise Dr. Mikeš 

Veřejnost: - 

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

1. Zpráva volební komise o průběhu a výsledcích voleb (podle odst. 13 čl.5 VŘ AS FSv)
2. Úvodní slovo děkana
3. Ustavení volební komise pro volbu předsednictva a předsedů komisí AS FSv
4. Volba předsedy AS FSv
5. Volba místopředsedů AS FSv
6. Volba tajemníka AS FSv
7. Volba předsedů komisí AS FSv
8. Různé

1. Zpráva volební komise o průběhu a výsledcích voleb (podle odst.13 čl.5 VŘ AS FSv)

Předseda volební komise Dr. Mikeš představil Zprávu volební komise o průběhu a výsledcích 
voleb do AS FSv a AS ČVUT za volební obvod FSv, shrnul výsledky voleb, podal základní 
informace o průběhu a volební účasti. 
Zpráva volební komise o průběhu a výsledcích voleb je k dispozici na webových stránkách 
fakulty. 

Ke zprávě nebyly žádné připomínky ani dotazy. 

2. Úvodní slovo děkana

Děkan prof. Máca přivítal nově zvolené senátory. V úvodu se zaměřil na některé úkoly, které 
by mělo vedení fakulty ve spolupráci se senátem řešit v následujícím období, zejména uvedl 
tyto oblasti: věda a výzkum, doktorské studium, disciplinární řízení, propagace fakulty, 
digitalizace a optimalizace činností, organizační řád, změna volebního řádu a spravedlivé 
rozdělování zvyšovaných finančních prostředků na vědu. Současně zmínil úspěchy fakulty z 
předchozích let a aktuálně rozpracované projekty. Připomněl v roce 2020 očekávánou 
realizaci rekonstrukce poslucháren B-286 a B-280 nebo navigačního systému FSv. V roce 
2022 by měla být zahájena celková rekonstrukce budovy B. 
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3. Ustavení volební komise pro volbu předsednictva a předsedů komisí AS FSv

Doc. Pazderka v úvodu shrnul informace o způsobu a průběhu volby předsednictva a 
předsedů komisí AS FSv. Podle odst. 4 a 7 čl. 3 VŘ AS FSv se volí tajným hlasováním. Doc. 
Pazderka vyzval senátory k návrhům na členy volební komise. 

Přihlásili se doc. Vašková, doc. Vejmelková a Bc. Kučera, po dohodě byla předsedkyní volební 
komise určena doc. Vašková. 

Hlasování o složení volební komise: 
pro: 30| proti: 0 | zdrželo se: 0 (z 30 přítomných senátorů) 

AS FSv schválil volební komisi pro volbu předsednictva a předsedů komisí AS FSv ve složení: 
doc. Vašková (předsedkyně), doc. Vejmelková, Bc. Kučera. 

4. Volba předsedy AS FSv

Doc. Pazderka otevřel diskuzi a vyzval senátory k návrhům kandidátů na předsedu AS FSv. 
Dr. Šibrava navrhl na předsedu AS FSv doc. Pazderku, ten kandidaturu přijal. Další návrhy 
nebyly vzneseny. 

Během přípravy hlasování proběhlo vzájemné představení senátorů. 

Doc. Vašková informovala o způsobu úpravy hlasovacích lístků. 
Proběhlo tajné hlasování. 

Hlasování o předsedovi AS FSv: 
pro: 27| proti: 2 | zdrželo se: 0 (z 29 přítomných senátorů) 

Předsedou AS FSv byl zvolen doc. Pazderka. 

5. Volba místopředsedů AS FSv

Doc. Pazderka otevřel diskuzi a vyzval k návrhům kandidátů na místopředsedu AS FSv za 
Komoru akademických pracovníků. Doc. Pazderka navrhl na tuto pozici prof. Walda. Prof. 
Wald souhlasil s nominací. Dr. Šibrava navrhl doc. Bubeníka, ten rovněž nominaci přijal. Další 
návrhy nebyly vzneseny. 

Následně doc. Pazderka vyzval k návrhům kandidátů na místopředsedu AS FSv za 
Studentskou komoru. Slečna Ptáčková navrhla Ing. Holana, který nominaci přijal. Další 
návrhy nebyly vzneseny. 

Během přípravy hlasování se senátorům krátce představil nový tajemník FSv Dr. Matějka. 

Doc. Vašková informovala o způsobu hlasování. 
Proběhlo tajné hlasování. 

Hlasování o místopředsedovi AS FSv za Komoru akademických pracovníků: 
prof. Wald - pro: 19 
doc. Bubeník - pro: 9 



Zápis č. 1 /2020-22 

3

zdržel se: 1(z 29 přítomných senátorů) 

Místopředsedou AS FSv za Komoru akademických pracovníků byl zvolen prof. Wald. 

Hlasování o místopředsedovi AS FSv za Studentskou komoru: 
pro: 26| proti: 3 | zdržel se: 0 (z 29 přítomných senátorů) 

Místopředsedou AS FSv za Studentskou komoru byl zvolen Ing. Holan. 

6. Volba tajemníka AS FSv

Doc. Pazderka otevřel diskuzi a vyzval k návrhům na tajemníka AS FSv. Doc. Pazderka navrhl 
Dr. Kašpara. Další návrhy nebyly vzneseny. 

Doc. Vašková informovala o způsobu hlasování. 
Proběhlo tajné hlasování. 

Hlasování o tajemníkovi AS FSv: 
pro: 28| proti: 0| zdržel se: 0|neplatný: 1 (z 29 přítomných senátorů) 

Tajemníkem AS FSv byl zvolen Dr. Kašpar. 

7. Volba předsedů komisí AS FSv

Doc. Pazderka představil jednotlivé komise AS FSv (legislativní, pedagogická, ekonomická, 
technická) a vyzval k návrhům na kandidáty na jejich předsedy. Doc. Pazderka navrhl na 
předsedu Legislativní komise prof. Poláka, na předsedu Pedagogické komise Dr. Jíru, na 
předsedu Ekonomické komise doc. Cajthamla a na předsedu Technické komise Dr. Šulce. 
Všichni navržení kandidáti nominaci přijali. Další návrhy nebyly vzneseny. 

Doc. Vašková informovala o způsobu hlasování. 
Proběhlo tajné hlasování. 

Hlasování o předsedovi Legislativní komise (prof. Polák): 
pro: 29 | proti: 0| zdržel se: 0(z 29 přítomných senátorů) 

Hlasování o předsedovi Pedagogické komise (Dr. Jíra): 
pro: 29 | proti: 0| zdržel se: 0(z 29 přítomných senátorů) 

Hlasování o předsedovi Ekonomické komise (doc. Cajthaml): 
pro: 29 | proti: 0| zdržel se: 0(z 29 přítomných senátorů) 

Hlasování o předsedovi Technické komise (Dr. Šulc): 
pro: 28| proti: 0|zdržel se: 1 (z 29 přítomných senátorů) 

Předsedou Legislativní komise byl zvolen prof. Polák, předsedou Pedagogická komise byl 
zvolen Dr. Jíra, předsedou Ekonomické komise byl zvolen doc. Cajthaml a předsedou 
Technické komise byl zvolen Dr. Šulc. 
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8. Různé

Proběhla krátká diskuze k termínu příštího zasedání AS FSv. 
Příští zasedání AS FSv je naplánováno na 19. 2. 2019 od 9.00 v B-169. 

Doc. Pazderka doporučil úvodní svolání jednotlivých komisí AS FSv v novém složení, požádal 
vedení FSv o vyslání příslušného zástupce na jednání každé komise. 

Prof. Wald informoval o přípravě Zprávy o činnosti AS FSv za rok 2019. S podrobnostmi a 
požadavky bude kontaktovat předsedy komisí. 

Doc. Cajthaml se dotázal na termíny dalších zasedání. 
Doc. Pazderka navrhl stanovit termíny zasedání dle zavedeného pravidla, tedy vždy poslední 
středu v měsíci. Schůzky jednotlivých komisí doporučil přednostně svolávat rovněž na středu 
dopoledne, kdy mají senátoři blokováno volno v rozvrhu pro tuto činnost. 
Doc. Vašková požádala, aby se předsedové komisí vždy domluvili a komise se časově nekryly. 

Děkan prof. Máca v závěru poblahopřál předsednictvu a předsedům komisí ke zvolení a 
požádal předsedu Studentské komory Ing. Holana o zorganizování schůzky se studentskými 
senátory. 

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

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


