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Akademický senát FSv ČVUT 
 

Zápis zjednání AS FSv ze dne 10. 6.2020 (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. 
Feber, Ing. Holan, Dr. Hromada, Ing. Chalupa, Ing. Chylík, doc. Jandera, Dr. Jíra, 
Bc. Jirotková, Dr. Kašpar, sl. Křečková, Bc. Kučera, doc. Litoš, Bc. Mottl, Ing. 
Nývlt, doc. Pazderka, prof. Polák, doc. Pruška, Dr. Šibrava, Dr. Šulc, Ing. Trtík, 
p. Váňa, doc. Vašková, doc. Vejmelková, prof. Wald 
(celkem 27 přítomných senátorů) 

 

Pozvaní hosté: děkan prof. Máca, proděkani prof. Patzák, prof. Pavelka, Dr. Vokurka, tajemník 
Dr. Matějka (omluveni prof. Pešková a prof. Kabele) 

 

 
 
 

Doc. Pazderka zahájil jednání AS FSv v systému MS TEAMS, přivítal přítomné a seznámil 
je s programem jednání. 

 
1. Kontrola zápisu z on-line jednání AS FSv dne 6. 5. 2020 
2. Usnesení přijaté per rollam v mezidobí mezi on-line jednáním 6. 5. a 10. 6. 
3. Návrh rozpočtu FSv na rok 2020 
4. Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na FSv 
5. Usnesení AS FSv k návrhu změny Volebního řádu AS ČVUT 
6. Výroční zpráva FSv za rok 2019 
7. Informace z Technické komise (Dr. Šulc) 
8. Informace z Legislativní komise (prof. Polák) 
9. Informace z Ekonomické komise (doc. Cajthaml) 
10. Informace z Pedagogické komise (Dr. Jíra) 
11. Různé 

 
Doc. Pazderka v úvodu opět upřesnil legislativní rámec 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.). 

 
Hlasování bude realizováno elektronicky systémem FORMS v MS TEAMS. 

 
1. Kontrola zápisu z on-line jednání AS FSv dne 6. 5. 2020 

 
K zápisu nebyly připomínky, zápis byl schválen. 
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2. Usnesení přijaté per rollam v mezidobí mezi on-line jednáním 6. 5. a 10. 6. 
 

AS ČVUT požádal AS FSv prostřednictvím předsedy doc. Janouška k vyjádření ke Kariérnímu 
řádu ČVUT. Ten byl následně projednán Legislativní komisí AS FSv za přítomnosti 
místopředsedy RVH ČVUT prof. Hájka, kde byl formulován návrh příslušného usnesení. Ze 
strany AS ČVUT bylo vyžadováno vyjádření fakultních senátů do 7. 6., což bylo dříve než 
termín jednání AS FSv (10. 6.). Proto bylo o návrhu usnesení hlasováno per rollam tak, aby 
byl dodržen požadovaný termín. 

 
Hlasování probíhalo podle čl. 5 odst. 14 JŘ AS FSv od 27. 5. 17:00 do 29. 5. 23:59. 
Předmětem hlasování bylo Usnesení AS FSv k návrhu Kariérního řádu ČVUT (viz níže), které 
vzniklo jako výsledek jednání Legislativní komise AS FSv dne 20. 5. 

 
Doc. Pazderka informoval, že dne 4. 6. se konala Legislativní komise AS ČVUT za účasti 
rektora ČVUT a dalších hostů, kde byly projednány připomínky ze senátů jednotlivých fakult. 
Na zasedání byl přijat pozměňovací návrh AS FSv na změnu názvu „senior lektor“ na 
„odborný lektor“. Ostatní připomínky nebyly akceptovány s odůvodněním. Kariérní řád bude 
následně schvalován na AS ČVUT. 

 
Text usnesení: 

 
Akademický senát Fakulty stavební ČVUT souhlasně projednal návrh vnitřního předpisu 
ČVUT „Kariérní řád Českého vysokého učení technického v Praze“. AS FSv doporučuje tyto 
změny: 
- Do čl. 3 odst. 1 písm. e) vložit poznámku: 
Jmenování profesorem musí proběhnout v souladu se ZVŠ. 
- Do čl. 3 odst. 2 písm. c) vložit poznámku: 
Jmenování docentem musí proběhnout v souladu se ZVŠ. 
- Pojmenování kvalifikační pozice „senior lektor“ z čl. 2 odst. 3 písm. d) změnit na„odborný 
lektor“. 

 
První dva návrhy na změny vychází ze zkušenosti, kdy docentovi, který byl jmenován na 
Slovensku, po uzavření jeho pracovního poměru na Fakultě stavební ČVUT nebyl 
následně titul docent na ČVUT přiznán. Poznámka přesněji vysvětluje, jakým způsobem 
musí být titul prof. a doc. udělen. 
Návrh změny pojmenování pracovní pozice „senior lektor“ na „odborný lektor“ vychází 
z analogie s pojmenováním pracovních pozic „asistent“ (pracovník bez Ph.D.) a „odborný 
asistent“ (předpokladem je dosažení titulu Ph.D.), tedy „lektor“ (pracovník bez Ph.D.) a 
„odborný lektor“ (předpokladem je dosažení titulu Ph.D.). Navíc pojmenování „odborný 
lektor“ více odpovídá pravidlům češtiny. 

 
Doc. Pazderka informoval o průběhu hlasování per rollam, výsledky byly senátorům 
rozeslány elektronicky bezprostředně po ukončení hlasování a současně byly senátorům 
zobrazeny také v průběhu jednání. 

 
Hlasování o návrhu Kariérního řádu ČVUT: 
pro: 25| proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasovalo: 5 (z 30 senátorů) 

 
Akademický senát FSv ČVUT přijal usnesení k návrhu Kariérního řádu ČVUT. 
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3. Návrh rozpočtu FSv na rok 2020 
 

Tajemník Dr. Matějka stručně představil Návrh rozpočtu FSv na rok 2020. Návrh byl 
podrobně projednán na Ekonomické komisi AS FSv dne 27. 5. 

 
Předseda Ekonomické komise doc. Cajthaml informoval o průběhu jednání na komisi, 
Ekonomická komise materiál souhlasně projednala a doporučuje ho AS FSv ke schválení. 

 
Doc. Pazderka se dotázal na výši spoluúčasti FSv za rekonstrukci poslucháren B-286 a B-280. 
Tajemník Dr. Matějka odpověděl, že spoluúčast FSv bude 15% z celkové částky, nicméně jsou 
očekávány ještě další náklady za vícepráce. Částka alokovaná v rozpočtu na spoluúčast počítá 
s tímto navýšením. 

K představenému dokumentu nebyly vzneseny další dotazy. 

Hlasování o Návrhu rozpočtu na rok 2020: 
pro: 24| proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 1(z 25 senátorů) 

 
Akademický senát FSv ČVUT schválil Návrh rozpočtu FSv na rok 2020. 

 
4. Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na FSv 

 
Směrnice děkana byla projednána na Pedagogické komisi AS FSv dne 27. 5. 
Předseda komise Dr. Jíra informoval o průběhu zasedání, komise směrnici souhlasně 
projednala. 

 
Hlasování o Směrnici děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů 
na FSv: 
pro: 25| proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 0 (z 25 senátorů) 

 
Akademický senát FSv ČVUT souhlasně projednal Směrnici děkana pro realizaci bakalářských 
a magisterských studijních programů na FSv. 

 
Krátkou závěrečnou informaci k úpravě směrnice poskytl děkan prof. Máca. 

 
5. Usnesení AS FSv k návrhu změny Volebního řádu AS ČVUT 

 
Doc. Pazderka a předseda Legislativní komise prof. Polák informovali o projednání návrhu 
změny VŘ AS ČVUT na Legislativní komisi AS FSv. Iniciátorem změny je místopředseda AS 
ČVUT Ing. Farník, který navrhované změny představil senátorům AS FSv na zasedání 
Legislativní komise dne 3. 6. a odpovídal na dotazy našich senátorů. 
Doc. Pazderka zmínil, že téměř totožný návrh byl Ing. Farníkem předložen již před rokem, 
nakonec ale nebyl schválen na AS ČVUT. 

 
Legislativní komise navrhuje AS FSv přijmout následující usnesení k návrhu změny vnitřního 
předpisu „Volební řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze“: 

 
Text usnesení: 

 
1) AS FSv doporučuje zohlednit stanovisko Studentské komory AS FSv z 5. 6. 2020, 
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předběžně projednané na LK AS FSv dne 3. 6.: 
- AS FSv podporuje každoroční volby do AS ČVUT, které se budou konat v devíti 

volebních obvodech tvořených studenty, zkrácení funkčního období nově zvolených 
senátorů v těchto obvodech na dva roky, úpravu volby náhradníků do těchto obvodů a 
jednotný termín voleb do AS ČVUT ve všech volebních obvodech. 

 
2) AS FSv svůj souhlas s návrhem změny Volebního řádu AS ČVUT podmiňuje splněním 
následujících podmínek: 

- Navrhovaný způsob volby do devíti volebních obvodů AS ČVUT tvořených studenty i 
do zbývajících devíti volebních obvodů AS ČVUT tvořených akademickými 
pracovníky musí probíhat elektronickou formou. 

- Elektronické volby do AS ČVUT musí probíhat v systému, který bude jednotný pro 
celé ČVUT a který zároveň umožní realizaci elektronických voleb do 
akademických senátů jednotlivých fakult. 

- Technickou a bezpečnostní stránku elektronické volby bude zajišťovat Výpočetní 
a informační centrum ČVUT. 

- Systém pro elektronické volby musí umožnit dílčím volebním komisím ověření 
jeho funkčnosti a transparentnosti (např. pomocí voleb nanečisto). 

- Technické řešení elektronické volby (minimálně na koncepční úrovni) musí být 
k dispozici před schválením změny Volebního řádu AS ČVUT. Pro AS FSv je 
nepřijatelné, aby byla legislativně nařízena elektronická volba a tu potom 
nebylo možné realizovat za výše uvedených podmínek. 

- Identita studentů při přihlašování do systému určeného pro elektronickou volbu musí 
být realizována na základě unikátního identifikačního kódu určeného pouze pro 
volbu do AS ČVUT. 

- Je nutné dopředu legislativně stanovit postupy, jak řešit základní typy 
potenciálních stížností na průběh elektronické volby. 

- Je potřebné, aby byla legislativně stanovena základní pravidla pro předvolební 
propagaci kandidátů do AS ČVUT. 

 
3) AS FSv se ohledně voleb do AS FSv a AS ČVUT dále usnáší: 

- AS FSv ukládá Legislativní komisi AS FSv do konce roku 2021 navrhnout děkanovi 
úpravy Volebního řádu AS FSv tak, že v případě schválení nového způsobu volby do 
volebních obvodů AS ČVUT tvořených studenty, bude Studentská komora AS FSv 
zodpovídat za přípravu časového harmonogramu voleb a za návrh složení volební 
komise a jejího předsedy v těch případech, kdy současně nebudou probíhat volby do 
AS ČVUT ve volebním obvodu FSv tvořeném akademickými pracovníky a / nebo do 
obou komor AS FSv. 

- AS FSv nenavrhuje změnu čl. 1 odst. 2 z Volebního řádu AS FSv. To znamená, že 
funkční období AS FSv zůstává tříleté a koncem funkčního období AS FSv končí 
funkční období všech jeho členů. 

- Je nutné, aby se PR oddělení více zapojilo do propagace voleb do AS FSv i do AS 
ČVUT. 

- Je potřebné, aby byla legislativně stanovena základní pravidla pro předvolební 
propagaci kandidátů do AS FSv. 

 
Prof. Polák podrobně popsal a zdůvodnil jednotlivé body usnesení. 
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Děkan prof. Máca krátce informoval o jednání s rektorem na téma úpravy/doplnění 
Volebního řádu AS ČVUT. 

Stanovisko studentské komory AS FSv komentoval její předseda Ing. Jakub Holan. 

Hlasování o Usnesení AS FSv k návrhu změny Volebního řádu AS ČVUT: 
pro: 21| proti: 0 | zdržel se: 4|nehlasoval: 1 (z 26 senátorů) 

 
Akademický senát FSv ČVUT přijal Usnesení AS FSv k návrhu změny Volebního řádu AS ČVUT. 

 
6. Výroční zpráva FSv za rok 2019 

 
Výroční zprávu FSv za rok 2019 krátce představil děkan prof. Máca. 
Zpráva byla dána senátorům k dispozici na senátní Sharepoint. 
Ke zprávě nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 
Hlasování o Výroční zprávě FSv za rok 2019: 
pro: 27| proti: 0 | zdržel se: 0|nehlasoval: 0 (z 27 senátorů) 

Akademický senát FSv ČVUT schválil Výroční zprávu za rok 2019. 

7. Informace z Technické komise (Dr. Šulc) 
 

Dr. Šulc informoval o jednání technické komise, která se konala 13. 5., a kde byly řešeny 
následující body: 

- Vývoj navigačního systému FSv 
- Rekonstrukce poslucháren B (předání stavby plánováno tak, aby mohly být využívány 

od LS 2021) 
- Opravy objektu v Telči - odvlhčení objektu (výběr zhotovitele, zahájení září 2020) 
- Rekonstrukce budovy B (redislokace, úprava zadání pro projektanta a plnění 

možností rozpočtu, příprava DSP do konce roku, následně příprava zadávací 
dokumentace a výběrového řízení, předpoklad financování: 600 mil. dotace, 90 mil 
zdroje ČVUT) 

- Čipový systém na FSv 
- Změna financování automatů na vodu 
- Školení BOZP zaměstnanců, úvaha nad školením studentů 

 
Informaci doplnil proděkan Dr. Vokurka, zejména se věnoval rekonstrukci budovy B a 
aktuální rekonstrukci poslucháren B-286 a B-280. Shrnul průběh realizace poslucháren a 
závěry pravidelných kontrolních dnů. V závěru požádal o další svolání Technické komise. 

 
Doc. Bubeník se dotázal na nastavení redislokace v budově B. 
Zodpověděl proděkan Dr. Vokurka. Cílem je variabilita prostorů/kanceláří v budoucnu dle 
aktuálních potřeb kateder. 

 
Ing. Chylík se dotázal na zveřejnění podoby rekonstruovaných poslucháren akademické obci. 
Proděkan Dr. Vokurka informoval o jednání s dodavatelem projektové dokumentace 
k uveřejnění kompletní PD a vizualizací v součinnosti s PR oddělením. Budou využity SDK 
staveništní stěny před posluchárnami v budově B. 
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Tajemník Dr. Matějka doplnil informaci k automatům na vodu, předmětem řešení na 
Technické komisi byly platby za protočenou vodu ze strany fakulty, pro studenty a 
zaměstnance bude nadále voda zdarma. Dále se věnoval principu redislokace. 

 
Proděkan Dr. Vokurka apeloval, aby veškeré investiční akce na pracovištích FSv byly 
realizovány s vědomím Investičního oddělení FSv. Nebude tak docházet ke kolizím v rámci 
jiných stavebních činností na FSv. 

 
8. Informace z Legislativní komise (prof. Polák) 

 
Viz předchozí body. 

 
9. Informace z Ekonomické komise (doc. Cajthaml) 

 
Viz předchozí body. 

 
10. Informace z Pedagogické komise (Dr. Jíra) 

 
Viz předchozí body. 

 
11. Různé 

 
Doc. Pazderka navrhl termín příštího zasedání (nebo jednání) ve středu 30. 9. 2020 v B169 
(nebo případně na Teams, dle aktuální situace). Termíny dalších zasedání jsou 
předpokládány 21. 10., 25. 11. a 16. 12. 

 
Doc. Vejmelková položila dotaz na parkování mezi menzou a FA a dodržování pravidel 
parkování v ul. Kolejní. 
Proděkan Dr. Vokurka informoval, že je v této souvislosti zpracován příslušný dopis pana 
děkana s požadavky na změny dopravního značení. Technické oddělení řeší používání 
duplikátů parkovacích karet. 

 
Doc. Vejmelková a Ing. Chylík veřejně poděkovali Ing. Lambojové (vedoucí investičního 
oddělení) za její činnost při přesunu experimentální zahrady. 

 
Děkan prof. Máca poděkoval AS FSv za jeho činnost v komplikovaném období a popřál klidný 
závěr semestru a odpočinek během letních prázdnin. 

 
Doc. Pazderka poděkoval senátorům za perfektní práci ve ztížených podmínkách, díky tomu 
AS FSv dokázal plnohodnotně plnit všechny své povinnosti i během koronavirové krize. 

 
 
 

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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