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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z 3. řádného zasedání Akademického senátu FSv v období 2020-22 
realizovaného on-line formou 

Termín: středa 12. 5. 2021 v 9:00 
Místo: videokonference přes systém MS TEAMS – skupina „Team-AS FSv“ 

Přítomni: 

dle prezenční listiny MS TEAMS: doc. Bubeník, doc. Cajthaml, Dr. Dočkal, Ing. 
arch. Dvořák, Ing. Feber, Ing. Holan, Dr. Hromada, Ing. Chalupa, Ing. Chylík, 
doc. Jandera, Dr. Jíra, Bc. Jirotková, Dr. Kašpar, Bc. Křečková, Bc. Kučera, doc. 
Litoš, Ing. Mottl, Ing. Musil, Ing. Nývlt, doc. Pazderka, prof. Polák, doc. Pruška, 
sl. Ptáčková, Dr. Šibrava, Dr. Šulc, Ing. Trtík, p. Váňa, doc. Vejmelková, prof. 
Wald 
(celkem 29 přítomných senátorů, omluveni: doc. Vašková) 

Pozvaní hosté: 
děkan prof. Máca, prod. prof. Pavelka, tajemník Dr. Matějka 
dále: T. Líbenek, P. Ivančík (oba VIC FSv) 

Doc. Pazderka zahájil zasedání AS FSv v systému MS TEAMS, přivítal přítomné a seznámil je 
s programem zasedání. Dále vysvětlil nový legislativní rámec - plnohodnotné on-line zasedání 
AS FSv umožňuje nový Jednací řád AS FSv, který nabyl účinnosti dne 28. 4. 2021. (předtím 
probíhala pouze „jednání“ podle nadřazených předpisů, proto je až toto zasedání opět 
„řádné“, tedy v pořadí 3.). 

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu z řádného on-line jednání AS FSv dne 31. 3. 2021
2. Informace děkana (prof. Máca)
3. Rozdělení provozních zdrojů FSv na rok 2021 (děkan prof. Máca, tajemník Dr. Matějka)
4. Výroční zpráva AS FSv za rok 2020 (prof. Wald)
5. Informace pedagogika (prod. prof. Pešková)
6. Informace z Technické komise (Dr. Šulc)
7. Informace z Ekonomické komise (prof. Cajthaml)
8. Informace z AS ČVUT (prof. Wald, Ing. Holan)
9. Různé

1. Kontrola zápisu z řádného on-line jednání AS FSv dne 31. 3. 2021

K zápisu nebyly připomínky, zápis byl schválen. 

2. Informace děkana (prof. Máca)
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Děkan prof. Máca informoval: 
1) O uzavření hodnocení vysokých škol dle metodiky 17+, ČVUT (FSv) hodnoceno jako

„A“. Především se věnoval hodnocení naší školy. Pozice Stavební fakulty je vynikající
(hodnocení „A“ v rámci ČVUT).

2) O návrhu nového Volebního řádu AS FSv, byl zpracován základní koncept,
zapracovány podněty SKASu (Ing. Holan). Po dohodě s předsedou AS FSv a předsedou
Legislativní komise bude připraven a předložen návrh do LK AS FSv.

3) O nominaci Komise k revizi přílohy Metodiky rozdělení prostředků na FSv –
pedagogické zatížení, dle požadavku AS FSv: prod. prof. Pešková (předsedkyně), prof.
Cajthaml, Dr. Jíra, Dr. Šibrava, doc. Vašková, doc. Pruška. Komise by měla připravit
podklady pro vedení FSv, následně bude připraven a projednán konkrétní návrh.

V závěru se děkan krátce věnoval epidemiologické situaci (zkoušení ve větších skupinách, 
dokončení praktické výuky, kontaktní konání státních zkoušek s omezeními) a zmínil potřebu 
očkování. 

3. Rozdělení provozních zdrojů FSv na rok 2021 (děkan prof. Máca, tajemník Dr. Matějka)

Děkan prof. Máca krátce komentoval Rozdělení provozních zdrojů FSv na rok 2021, které bylo 
podrobně projednáno na Ekonomické komisi dne 5. 5. a které vychází ze schválené metodiky. 
V porovnání s rokem 2020 dochází k mírnému poklesu, zejména se věnoval oblasti vědy a 
výhledu do dalších let. 

Tajemník Dr. Matějka představil konečné znění dokumentu Rozdělení provozních zdrojů FSv 
na rok 2021 po projednání v ekonomické komisi, komentoval změny a doplnění. 

Předseda Ekonomické komise prof. Cajthaml krátce informoval o jednání komise dne 5. 5. 
2021, která doporučuje dokument schválit (se zapracováním připomínek). 

Hlasování o usnesení: 
AS FSv schvaluje rozdělení provozních zdrojů FSv na rok 2021, předložené děkanem. 

pro: 29| proti: 0 | zdržel se: 0| nehlasoval: 0 (z 29 přítomných senátorů) 
Usnesení bylo přijato. 

Děkan prof. Máca poděkoval senátu za schválení. 

4. Výroční zpráva AS FSv za rok 2020 (prof. Wald)

Místopředseda AS FSv prof. Wald (editor zprávy) představil Výroční zprávu AS FSv za rok 2020. 
Dokument byl v předstihu vystaven na Sharepointu AS FSv. K dokumentu nebyly připomínky. 

Hlasování o usnesení: 
AS FSv schvaluje Výroční zprávu AS FSv za rok 2020. 

pro: 27| proti: 0 | zdržel se: 0| nehlasoval: 2 (z 29 přítomných senátorů) 
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Usnesení bylo přijato. 

5. Informace pedagogika (prod. prof. Pešková)

Prod. prof. Pešková byla ze zasedání omluvena, bod bude přesunut na další zasedání. 

6. Informace z Technické komise (Dr. Šulc)

Předseda technické komise Dr. Šulc stručně informoval o bodech jednání komise: 
- Automaty na vodu (přechod na nový model s identifikačními prvky, možnosti 

rozšíření, nadále zdarma pro zaměstnance a studenty, limity odběru vody)  
- Instalace automatu na hotové jídlo (proběhla anketa poptávky této služby, probíhá 

komunikace s dodavatelem) 
- Informace proděkana pro výstavbu k investičním akcím (dokončení poslucháren 

v budově B, sanace objektu v Telči – odvlhčení elektroosmózou, rekonstrukce objektu 
Mariánská, rekonstrukce objektu B – spolupráce s projektantem/posun termínu 
odevzdání projektové dokumentace/realizace formou design and build, rekonstrukce 
kolektoru FSv, využití stavby Air-House) 

- Klub absolventů (doc. Svoboda/prof. Kabele, bude připraven modelový program 1 
roku) 

Informace průběžně doplňoval tajemník dr. Matějka. 
Děkan prof. Máca informoval, že se řeší prodloužení umístění dočasné stavby Air-House a její 
další využití. 

7. Informace z Ekonomické komise (prof. Cajthaml)

Viz bod 3. 
Prof. Cajthaml informoval o plánovaném termínu schůzky Ekonomické komise k Rozpočtu FSv 
na rok 2021 a k Zprávě o hospodaření za rok 2020. Přípravu Zprávy o hospodaření potvrdil Dr. 
Matějka.  
Děkan prof. Máca informoval o potřebě schválení rozpočtu FSv nejpozději 26. 5.  
Doc. Pazderka navrhl mimořádné zasedání AS FSv dne 26. 5. k tomuto bodu (původně se se 
zasedáním 26. 5. nepočítalo). Nikdo nebyl proti, návrh na mimořádné zasedání byl přijat.  

8. Informace z AS ČVUT (prof. Wald, Ing. Holan)

Prof. Wald a Ing. Holan krátce informovali o dění v AS ČVUT a jeho komisích. Zmínili zejm. 
Studijní a zkušební řád (zkrácení termínu odevzdání dizertační práce na 6 let pro nové 
studenty).  

9. Různé

Prof. Cajthaml položil dotaz na Fond budoucnosti ČVUT (hrazení post-dok. pozice). 
O fondu informoval děkan prof. Máca, finance cca 1,5 mil. na pozici, prostředky budou 
pravděpodobně rozdělovány formou soutěže (kvalita návrhu a mentora), výběrové řízení bude 
otevřené. 
Dále se prof. Cajthaml dotázal na konkurenci ČZU v některých našich tradičních oborech 
(životní prostředí, urbanismus), případná možnost smluvní spolupráce a postoj FSv k ní. 
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Děkan prof. Máca informoval, že smlouva o spolupráci je iniciována vodařskými katedrami, 
zejm. pro doktorské studium. Mohlo by se jednat i pro bakaláře a magistry, jednoznačně 
s principem reciprocity a dle kapacitních možností, konkrétní forma se diskutuje. Zmínil, že 
z fakult ČVUT má FSv největší nárůst zájemců o studium, konkurence se neobává, je třeba 
konkurovat kvalitou studia. Případná spolupráce s ČZU ale musí být vyvážená a oboustranně 
přínosná, v případě jednostranného profitu ČZU by takovou spolupráci nepodporoval. 

Prof. Cajthaml se dotázal tajemníka Dr. Matějky na platbu licencí za software na FSv. 
Tajemník Dr. Matějka předpokládá vytvoření pravidel v rámci FSv (např. vznik komise). 
Informaci doplnil děkan prof. Máca. 

O. Váňa doplnil informaci k Studijnímu a zkušebnímu řádu ke zkušebním termínům, dále 
podpořil držení kvality vzdělání na FSv. 

Předseda AS FSv doc. Pazderka informoval senátory o připravovaném vyhlášení volby osoby 
navržené na děkana FSv, které proběhne na červnovém zasedání AS FSv (schválení termínů a 
volební komise). 

Na základě podnětu děkana FSv bude na 26. 5. 2021 svoláno mimořádné zasedání AS FSv, 
jediným bodem bude schvalování Rozpočtu fakulty stavební na rok 2021 (dne 19. 5. bude 
projednáno v Ekonomické komisi). Příští řádné zasedání AS FSv je plánováno na 16. 6. 2021, 
vzhledem k nepříznivé epidemické situaci se předpokládá opět jednání přes MS Teams. 

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

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




