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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z 2. zasedání AS FSv, které se konalo dne 19. 2. 2020 

Přítomni: 

Hosté: 

Veřejnost: 

dle prezenční listiny 

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

Dr. Vokurka, tajemník Dr. Matějka 

- 

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

1. Kontrola zápisu z 1. řádného zasedání AS FSv dne 8. 1. 2020
2. Usnesení přijaté per rollam v mezidobí mezi 1. a 2. zasedáním
3. Informace z Technické komise (Dr. Šulc)
4. Informace z Pedagogické komise (Dr. Jíra)
5. Informace z Ekonomické komise (doc. Cajthaml)
6. Různé

1. Kontrola zápisu z 1. řádného zasedání AS FSv dne 8. 1. 2020

K zápisu nebyly připomínky. Zápis byl schválen. 

2. Usnesení přijaté per rollam v mezidobí mezi 1. a 2. zasedáním

Hlasování per rollam bylo vyvoláno na žádost vedení FSv a týkalo se záměrů akreditace 
studijních programů Integrální bezpečnost a Integral Safety. Hlasování probíhalo od 31. 1. 
10:00 do 4. 2. 23:59 podle čl. 5 ost. 14 Jednacího řádu AS FSv. 
Doc. Pazderka informoval o průběhu hlasování a předložil senátu jeho výsledky v listinné 
podobě. 

Hlasování o záměru akreditace studijních programů Integrální bezpečnost a Integral Safety: 
pro: 29| proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 1 (z 30 senátorů) 

Usnesení AS FSv přijaté hlasováním per rollam dne 4. 2. 2020: 
Akademický senát FSv ČVUT souhlasně projednal záměr akreditace studijních programů 
Integrální bezpečnost a Integral Safety. 

3. Informace z Technické komise (Dr. Šulc)

Dr. Šulc informoval o jednání Technické komise, které se konalo 6. 2. 2020. Jednání se 
účastnil tajemník FSv Dr. Matějka a proděkan Dr. Vokurka. 
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Proběhla diskuse nad Zprávou technické komise za rok 2019 a nad úkoly připravenými 
bývalým předsedou komise Ing. Fílou. Hlavními body k řešení byly: stav fakultního webu, 
podmínky pro navigační systém na FSv, rekonstrukce poslucháren B, úpravy a drobné opravy 
posluchárny D-1122, poruchy podzemních kolektorů mezi objekty A a D a související opravy 
(plánovaná uzavírka ul. Kolejní), rekonstrukce budovy B a související redislokace kateder, 
rekonstrukce budovy H (s rekonstrukcí se v dohledné době nepočítá), žádost o umístění 
stánku s občerstvením před FSv, nákup IT techniky. 

Komisí byly vzneseny požadavky na prodloužení provozní doby studovny (do 22:00) a na plán 
řešení krizových situací v souvislosti s nedávným nahlášeným bombovým útokem (zejm. 
důsledné otevírání únikových východů z objektu). 

Informaci doplnil proděkan pro výstavbu Dr. Vokurka. Došlo k posunu termínu realizace 
rekonstrukce poslucháren B-286 a B-280, začátek prací se předpokládá 1. 5. Akademické obci 
bude pro informaci zveřejněn projekt rekonstrukce poslucháren i budovy B v úrovni studie. 
Stánek s občerstvením nebude realizován (negativní reference na provozovatele, kolize 
s rekonstrukcí poslucháren). 

Tajemník FSv Dr. Matějka informoval o úpravě otevírací doby studovny – vyhověl požadavku 
SKAS, provozní doba studovny byla prodloužena do 22:00. Proběhla úprava webových 
stránek s informacemi k nákupům IT techniky, v září 2020 proběhne výběrové řízení na 
nového dodavatele. Jsou zpracovávány postupy pro krizové situace (řeší Středisko technicko-
provozních služeb). 

Děkan prof. Máca informoval, že s rekonstrukcí budovy H se nepočítá v následujících 3 
letech, rekonstrukce je však nutná, stejně jako rekonstrukce budovy D. Vše bude záležet na 
dostupných finančních možnostech, nyní je prioritou rekonstrukce budovy B. Uvedl svůj 
názor na termín realizace budovy B, závisí z velké části na rychlosti a kvalitě práce 
rektorátního OVIČ (fakulta nemůže ovlivnit), v případě využití spolufinancování z aktuální 
výzvy Státního fondu životního prostředí by musela být rekonstrukce dokončena do roku 
2023. 

4. Informace z Pedagogické komise (Dr. Jíra)

Dr. Jíra informoval o jednání Pedagogické komise, které se konalo dne 12. 2. 2020. Jednání 
se účastnili prod. prof. Patzák a prod. prof. Pešková. 
Hlavním bodem programu bylo hodnocení studentů doktorského studia a změny pro 
následující období. Dr. Jíra v této souvislosti připomněl nutnost schválení nové hodnotící 
komise, neboť jeden z původních členů již není senátorem. 
Proděkanka prof. Pešková informovala komisi o řešení možnosti využívání soukromých 
emailů studenty FSv, ty by bylo možné nastavit v systému jako primární email pro 
komunikaci na FSv. Dalšími body byly informace k rozvrhování a zobrazování rozvrhů a 
rozvrhování doktorských předmětů. 
Byla navržena schůzka s fakultním rozvrhářem, který by měl zodpovědět dotazy senátorů. 

Doc. Pazderka vyzval SKAS k nominaci svého zástupce do komise pro hodnocení studentů 
doktorského studia. Nové složení komise bude předloženo na příštím zasedání AS FSv. 
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5. Informace z Ekonomické komise (doc. Cajthaml)

Doc. Cajthaml informoval o jednání Ekonomické komise, které se konalo dne 12. 2. 2020. 
Jednání se účastnil děkan prof. Máca a tajemník FSv Dr. Matějka. Pan děkan komisi 
informoval o aktuálním stavu rozdělování finančních prostředků na úrovni ČVUT a 
předpokládaném dopadu na finance FSv. Dalšími tématy byly: Zpráva o hospodaření za rok 
2019, Metodika rozpisu NIV, nákup výpočetní techniky (úprava metodických materiálů) a 
aplikace PES (rozlišování zdrojů příjmů). 

Tajemník FSv Dr. Matějka informoval, že rektorát ČVUT zatím neuzavřel účetnictví za rok 
2019, teprve následně bude možné předložit Zprávu o hospodaření. 

Děkan prof. Máca senát informoval, že rozdělení peněz za pedagogiku na úrovni ČVUT bude 
dle metodiky loňského roku. Rozdělování peněz za vědu je předmětem řešení. Informaci 
doplnili členové AS ČVUT prof. Wald a Ing. Holan. 

6. Různé

Doc. Cajthaml poděkoval proděkanovi prof. Kabelemu a PR oddělení za realizaci dne 
otevřených dveří a práci na prezentačních videích. 
Prof. Wald informoval o zasedání AS ČVUT, kde bylo voleno předsednictvo a předsedové 
komisí, dále o zasedání Ekonomické komise AS ČVUT (rozpočet ČVUT, mzdový předpis, 
financování ÚTVS), informace doplnil Ing. Holan. 

Doc. Vašková připomněla problematiku webu FSv. Doc Pazderka doporučil tuto diskuzi 
přesunout na nejbližší zasedání Technické komise. Diskuze by se měli účastnit Ing. Líbenek 
(vnitřní web) a Ing. Gallová (PR web). 
Dr. Šulc požádal o zaslání podnětů pro příští jednání Technické komise. 

Proděkan Dr. Vokurka informoval, že je řešeno nové značení v ulici Kolejní a způsob 
parkování. 
K této problematice proběhla krátká diskuze. 

Doc. Pazderka připomněl večerní neformální setkání senátorů v Akademické restauraci 
v Masarykově koleji od 17:00. 

Příští zasedání AS FSv je naplánováno na 25. 3. 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 




