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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z jednání AS FSv ze dne 6. 5. 2020 (formou videokonference) realizovaného podle §7 odst. 1 
Zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020, 

který umožňuje „provádět jednání a hlasování mimo zasedání prostředky komunikace na dálku“. 
 

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, Dr. Kašpar, sl. Křečková, Bc. Kučera, doc. Litoš, Bc. Mottl, 
Ing. Musil, doc. Pazderka, prof. Polák, doc. Pruška, sl. Ptáčková, Dr. Šibrava, 
Dr. Šulc, Ing. Trtík, p. Váňa, doc. Vašková, doc. Vejmelková, prof. Wald 
(celkem 28 přítomných senátorů) 

Pozvaní hosté: děkan prof. Máca, proděkani prof. Pešková, prof. Kabele, prof. Patzák, prof. 
Pavelka, Dr. Vokurka, tajemník Dr. Matějka, prof. Schneiderová Heralová 

 
Doc. Pazderka zahájil jednání AS FSv v systému MS TEAMS, přivítal přítomné a seznámil je 
s programem jednání. 
 
1. Kontrola zápisu z 2. řádného zasedání AS FSv dne 19. 2. 2020  
2. Usnesení přijaté per rollam v mezidobí mezi 2. zasedáním a jednáním 6. 5. 2020  
3. Zpráva o hospodaření FSv za rok 2019 (tajemník Dr. Matějka)  
4. Rozdělení provozních zdrojů FSv na rok 2020 (děkan prof. Máca, tajemník Dr. Matějka)  
5. Změna Organizačního řádu FSv (děkan prof. Máca)  
6. Úprava podmínek pro přijetí ke studiu na FSv (prod. prof. Pešková)  
7. Akreditace studijního programu Management a ekonomika ve stavebnictví 
(prof. Schneiderová Heralová)  
8. Výroční zpráva o činnosti AS FSv za rok 2019 (prof. Wald)  
9. Informace z Ekonomické komise (doc. Cajthaml)  
10. Informace z Legislativní komise (prof. Polák)  
11. Informace z Technické komise (Dr. Šulc)  
12. Různé 
 
Doc. Pazderka v úvodu upřesnil legislativní rámec tohoto jednání – NEJEDNÁ SE O ŘÁDNÉ 
ZASEDÁNÍ, ale o „jednání“ podle §7 odst. 1 Zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a 
rozhodování na vysokých školách v roce 2020, který umožňuje „provádět jednání a hlasování 
MIMO ZASEDÁNÍ prostředky komunikace na dálku“ (tedy bez podmínek platných pro řádné 
zasedání, jako např. účast veřejnosti apod.).  
 
1. Kontrola zápisu z 2. řádného zasedání AS FSv dne 19. 2. 2020 
 

Hlasování o zápisu z 2. řádného zasedání AS FSv dne 19. 2. 2020: 
pro: 28| proti: 0 | zdržel se: 0 (z 28 senátorů) 
 

Zápis byl schválen. 
 

Pozn.: Hlasování bylo realizováno elektronicky systémem FORMS v MS TEAMS 

 1 



 
Jednání dne 6. 5. 2020 / 2020 - 22 

 
2. Usnesení přijaté per rollam v mezidobí mezi 2. zasedáním a jednáním dne 6. 5. 2020 
 

Jednotlivé dokumenty, které byly předmětem usnesení přijatých per rollam, byly předem 
projednány formou videokonference přes systém MS TEAMS v příslušných senátních 
komisích nebo při jejich sloučených/společných zasedání. Hlasování per rollam podle čl. 5 
odst. 14 Jednacího řádu AS FSv bylo v daný čas jedinou možností pro schválení příslušných 
usnesení, neboť v dané době již byla v účinnosti ochranná opatření nařízená Vládou ČR a 
příkazem rektora ČVUT v souvislosti s Koronavirem, ale ještě nevyšel ve sbírce zákonů Zákon 
o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020. 
Hlasování probíhalo od 25. 3. 15:00 do 26. 3. 23:59 podle čl. 5 odst. 14 Jednacího řádu AS 
FSv. 
Doc. Pazderka informoval o průběhu hlasování, výsledky byly senátorům rozeslány 
elektronicky bezprostředně po ukončení hlasování a současně byly senátorům zobrazeny 
také v průběhu jednání. 
 
Hlasování o Metodice rozdělení provozních zdrojů na FSv na rok 2020: 
pro: 29| proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 1 (z 30 senátorů) 
 
Hlasování o Metodice hodnocení studentů doktorského studia (HSDS): 
pro: 28| proti: 0 | zdržel se: 1 | nehlasoval: 1 (z 30 senátorů) 
 
Hlasování o Podmínkách pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu Water and 
Environmental Engineering: 
pro: 29| proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 1 (z 30 senátorů) 
 
Usnesení AS FSv přijaté hlasováním per rollam dne 26. 3. 2020: 
 
Akademický senát FSv ČVUT schválil Metodiku rozdělení provozních zdrojů FSv na rok 2020. 
Akademický senát FSv ČVUT schválil Metodiku hodnocení studentů doktorského studia 
(HSDS). 
Akademický senát FSv ČVUT schválil Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterském studijním 
programu Water and Environmental Engineering. 
 
3. Zpráva o hospodaření FSv za rok 2019 (tajemník Dr. Matějka) 
 

Tajemník Dr. Matějka představil Zprávu o hospodaření FSv za rok 2019 a shrnul její základní 
oblasti, zejm. celkové příjmy a výdaje, hospodaření kateder, stav fondů apod. Finanční 
situace fakulty byla v roce 2019 stabilní. Zpráva byla podrobně projednána na schůzce 
Ekonomické komise AS FSv. Základní informaci poskytl předseda Ekonomické komise doc. 
Cajthaml, komise doporučuje zprávu schválit. 
 
Hlasování o Zprávě o hospodaření za rok 2019: 
pro: 28| proti: 0 | zdržel se: 0 (z 28 senátorů) 
 
Akademický senát FSv ČVUT schválil Zprávu o hospodaření FSv za rok 2019. 
 
4. Rozdělení provozních zdrojů FSv na rok 2020 (děkan prof. Máca, tajemník Dr. Matějka) 
 

Děkan prof. Máca shrnul principy nastavení rozdělení provozních zdrojů na FSv a informoval 
o diskuzi, která při jeho tvorbě probíhala. Dokument byl projednán na Ekonomické komisi AS 
FSv. Rovněž informoval o průběhu jednání o rozdělování zdrojů na úrovni ČVUT. 
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Dokument byl projednán na Ekonomické komisi AS FSv. Předseda Ekonomické komise doc. 
Cajthaml informoval o průběhu jednání, komise doporučuje dokument schválit. 
Proběhla krátká senátní diskuze. 
Doc. Cajthaml položil doplňující dotaz na přidělované finance za citace a aplikovaný výzkum, 
zmínil problematiku nezahrnutí spoluřešitelů na úrovni ČVUT. Dotaz komentoval tajemník 
Dr. Matějka. 
Doc. Pazderka komentoval nezahrnutí spoluřešitelů projektů na úrovni ČVUT, považuje to za 
nešťastné, protože část projektů aplikovaného výzkumu má ve svých podmínkách stanoveno, 
že řešitelem může být pouze obchodní partner, nikoliv výzkumná organizace (např. TAČR 
Trend). Dotaz zodpověděl tajemník Dr. Matějka, následně i děkan prof. Máca, který se 
ztotožnil s tím, že spoluřešitelé by měli být zahrnuti. 
Ing. Holan se dotázal na vyplácení stipendia studentům doktorského studia při prodloužení 
standardní doby studia. Dotaz zodpověděl tajemník Dr. Matějka, následně i děkan prof. 
Máca. Předpokládá se dofinancování navýšení ze strany MŠMT. 
 
Hlasování o Rozdělení provozních zdrojů FSv na rok 2020: 
pro: 27| proti: 0 | zdržel se: 1 (z 28 senátorů) 
 
Akademický senát FSv ČVUT schválil Rozdělení provozních zdrojů FSv na rok 2020. 
 
5. Změna Organizačního řádu FSv (děkan prof. Máca) 
 
Dokument představil tajemník Dr. Matějka. Změny Organizačního řádu vyplynuly zejména 
z potřeb fakulty na zřízení nových administrativních pracovišť, související úpravy nákladových 
středisek, dále úpravy pozic proděkanů z hlediska jejich vztahů k vedoucím příslušných 
oddělení děkanátu. 
Dokument projednala Legislativní komise AS FSv a následně i LK AS ČVUT, která zaslala 
připomínky. Tajemník Dr. Matějka krátce komentoval připomínky z LK a popsal jejich 
zapracování.  
Předseda Legislativní komise AS FSv prof. Polák popsal projednání dokumentu na komisi a 
informoval, že komise doporučuje dokument schválit. 
Dokument krátce okomentoval děkan prof. Máca, zejména v souvislosti s přidělením 
jednotlivých oddělení mezi proděkany a tajemníka FSv. 
 
Hlasování o Změně Organizačního řádu FSv: 
pro: 28| proti: 0 | zdržel se: 0 (z 28 senátorů) 
 
Akademický senát FSv ČVUT schválil Změnu Organizačního řádu FSv. 
Dokument bude dále předložen k projednání AS ČVUT. 
 
6. Úprava podmínek pro přijetí ke studiu na FSv (prod. prof. Pešková) 
 
Proděkanka pro pedagogickou činnost prof. Pešková komentovala předkládané úpravy 
podmínek pro přijetí ke studiu na FSv, resp. jednotlivé související dokumenty, kde budou 
změny provedeny. Předložené změny jsou důsledkem koronavirové krize. Dokument 
respektuje aktuální změny v legislativě a zohledňuje nastavení přijímacího řízení obdobně 
zaměřených fakult. Jedná se zejména o prominutí přijímací zkoušky z matematiky a změnu 
formy pohovoru z architektury, který bude nahrazen posouzením zaslaných prací přijímací 
komisí. 
Předseda Pedagogické komise Dr. Jíra informoval o projednání podmínek na sloučeném 
zasedání Pedagogické a Technické komise AS FSv, komise doporučuje podmínky schválit. 
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Úpravu komentoval děkan prof. Máca, navržené změny vznikly po vzájemné dohodě děkanů 
stavebních fakult v Praze, Brně a Ostravě. 
 
Proběhla krátká diskuze. 
Dr. Jíra doporučil uvádění hypertextových odkazů na související dokumenty a kontrolu jejich 
aktuálnosti. Zajistí proděkanka prof. Pešková. 
 
Hlasování o Úpravě podmínek pro přijetí ke studiu na FSv: 
pro: 28| proti: 0 | zdržel se: 0 (z 28 senátorů) 
 
Akademický senát FSv ČVUT schválil Úpravu podmínek pro přijetí ke studiu na FSv. 
 
7. Akreditace studijního programu Management a ekonomika ve stavebnictví 
(prof. Schneiderová Heralová)  
 
Proděkanka prof. Pešková uvedla základní informace k akreditaci studijního programu. 
Program byl na doporučení Národního akreditačního úřadu vyjmut z původní akreditace 
Stavebního inženýrství z důvodu vysokého podílu ekonomických předmětů, následně 
upraven a bude předkládán samostatně. 
Program představila jeho garantka prof. Schneiderová Heralová. Program je koncipován jako 
interdisciplinární manažersko-ekonomický se stavebním zaměřením. AS FSv měl dokument 
k dispozici na Sharepointu s 14 denním předstihem. 
 
Hlasování o Akreditaci studijního programu Management a ekonomika ve stavebnictví: 
pro: 28| proti: 0 | zdržel se: 0 (z 28 senátorů) 
 
Akademický senát FSv ČVUT souhlasně projednal Akreditaci studijního programu 
Management a ekonomika ve stavebnictví. 
 
8. Výroční zpráva o činnosti AS FSv za rok 2019 (prof. Wald)  
 
Prof. Wald, jako editor zprávy, představil Výroční zprávu AS FSv za rok 2019 a poděkoval 
předsedům komisí za pomoc při jejím zpracování. Zpráva byla dána senátorům k dispozici na 
senátní Sharepoint. 
 
Hlasování Výroční zpráva o činnosti AS FSv za rok 2019: 
pro: 28| proti: 0 | zdržel se: 0 (z 28 senátorů) 
 
Akademický senát FSv ČVUT schválil Výroční zprávu o činnosti AS FSv za rok 2019. 
 
9. Informace z Ekonomické komise (doc. Cajthaml)  
 
Doc. Cajthaml informoval o přípravě nové struktury Zprávy o hospodaření FSv pro příští rok. 
 
10. Informace z Legislativní komise (prof. Polák)  
 
Informace již byla podána v předchozích bodech. 
 
11. Informace z Technické komise (Dr. Šulc)  
 
29. 4. proběhlo společné jednání Technické a Pedagogické komise AS FSv. 
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Dr. Šulc shrnul základní body z jednání, zejm. technické zajišťování ukončování předmětů 
v závěru semestru, zpracování technické příručky pro provádění zkoušek, způsob provádění 
obhajob a závěrečných zkoušek, stav vnějšího a vnitřního webu FSv, rozvrhování na FSv, 
náhledy rozvrhů a ochrana osobních údajů, ukončení experimentální (komunitní) zahrady 
před hlavním vchodem FSv. 
Způsob zakončování předmětů a SZZ krátce doplnil Dr. Jíra. 
 
12. Různé 
 

Doc. Pazderka otevřel diskuzi k termínu příštího jednání (příp. řádného zasedání) AS FSv a 
navrhl termín 10. 6.  
K termínu nebyly připomínky. 
 
Příští jednání AS FSv je naplánováno na 10. 6. 2020 od 9.00 v systému MS TEAMS, v případě 
uvolnění ochranných opatření bude realizováno jako řádné zasedání v B-169. 
 
Děkan prof. Máca krátce okomentoval ochranná opatření nastavená na ČVUT v souvislosti 
s koronavirovou krizí. 
 
Proděkanka prof. Pešková informovala o provádění zkoušek na FSv a komentovala konkrétní 
dotazy, které položili doc. Vašková, Dr. Šibrava a doc. Bubeník. 
 
Dr. Jíra položil dotaz na uzavření předmětů bez známkování, které aktuální příkaz rektora 
zakazuje. Dotaz okomentovala prof. Pešková. 
 
Proděkan Dr. Vokurka a tajemník Dr. Matějka doplnili informaci k desinfekci místností, kde 
bude probíhat zkoušení. 
 
Proděkan Dr. Vokurka požádal o změnu termínu Technické komise (zajistí Dr. Šulc). 
Dále informoval o nutnosti odstranění experimentální zahrady před budovou FSv. Fakulta 
vzhledem ke zřízení staveniště před budovou B potřebuje zahradu zrušit, nebo prostorově 
omezit. Náhled studentů podal Ing. Chylík. Na žádost proděkana Dr. Vokurky proběhlo 
orientační hlasování:  13 pro úplné zrušení, 14 pro omezení/zmenšení (z celkem 27 
přítomných senátorů), rozhodovat bude vedení fakulty. 
 
Proděkan prof. Patzák informoval o implementaci metodiky hodnocení doktorského studia. 
 
O. Váňa se dotázal na informování studentů o průběhu zkoušky vyučujícími, dále se dotázal 
na elektronická stipendia. 
Proděkanka prof. Pešková uvedla, že vyučující by měli studenty informovat nejdéle 10 dní 
předem, elektronická stipendia nejsou za současné situace prioritou. Děkan prof. Máca 
uvedl, že elektronická stipendia by měla být nastavena z pozice ČVUT, nikoli FSv. 
Tajemník Dr. Matějka bude navrhovat zřízení webového ověřovacího systému statutu 
studenta. 
 

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

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