
Zpráva o činnosti AS FSv v roce 2005 
AS FSv vykonával svou činnost na pravidelných zasedáních pod vedením předsedy 
RNDr. Zdeňka Šibravy, CSc. Kromě běžných bodů jednání byly v uplynulém období 
řešeny tyto hlavní problémy :  

1. Pedagogická komise 
 
Pedagogická komise AS pracovala pod vedením předsedy doc. Ing. Karla 

Kabeleho, CSc. V průběhu roku 2005 se komise sešla na čtyřech zasedáních, na 
kterých řešila následující problémy : 

• projednání žádosti o akreditaci oboru Geoinformatika 
• připomínky k webové stránce fakulty v sekci přijímací řízení 
• projednání návrhu „SMĚRNICE DĚKANA PRO REALIZACI STUDIJNÍCH 

PROGRAMŮ A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY NA FAKULTĚ STAVEBNÍ 
ČVUT V PRAZE“ 

• projednání dokumentu: Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a 
magisterských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební 
ČVUT v Praze pro akademický rok 2006/2007 

• projednání námětu Ing.Cajthamla na zveřejňování diplomových a disertačních 
prací 

• připomínky a projednání přílohy A metodiky pro rozdělování mzdových 
prostředků 

• projednání rozšíření akreditace studijního programu Stavební inženýrství o 
kombinované studium 

• projednání  nového studijního oboru Management ve stavebnictví 
 

2. Ekonomická komise 
 
Ekonomická komise AS FSv pracovala pod vedením předsedy doc. Ing. Jiřího 

Pospíšila, CSc. Podrobně analyzovala předložený materiál „Rozbor hospodaření FSv 
v roce  2004“. Na základě společné schůzky s tajemníkem fakulty Ing. Pavlíkem byla 
dohodnuta úprava a doplnění předložené zprávy. Bylo domluveno, že předseda EKO 
AS FSv bude dostávat „Měsíční přehledy hospodaření FSv“, tajemník fakulty zajistí 
členům EKO přístupová práva do FIS (bylo realizováno pro předsedu EKO). Dále 
tajemník fakulty zajistil členům EKO přehled zkratek používaných v hospodaření FSv 
a číselník nákladových středisek (NS). 
EKO podrobně projednala s  tajemníkem Ing. Pavlíkem předloženou „Zprávu o 
hospodaření FSv v r. 2004“.  EKO navrhla pro příští zprávu o hospodaření připojit 
vždy seznam symbolů a zkratek a položky „ostatní“ – vysvětlit v textu pod příslušnou 
tabulkou. 
EKO AS FSv rovněž projednala návrh „Metodiky rozpisu mzdových prostředků 
z dotace MŠMT ( bez výzkumných záměrů a výzkumného centra )“, návrh rozpočtu 
pro rok 2005 a návrh rozpisu dotace  NIV pro rok 2005, Přílohu A   „Zásady výpočtu 
pedagogického  zatížení katedry“, Přílohu B  „Institucionální prostředky na specifický 
výzkum a vývoj“. Při této příležitosti EKO AS FSv, konstatovala, že předložený 
materiál je pro laiky nepřehledný a požádala o konkrétní doklady, ze kterých se při 
sestavování rozpočtu vychází (např. přepočtený počet pracovníků kateder a NS, 



podíl na dotaci na jednoho přepočteného pracovníka, požadavky jednotlivých NS na 
finanční prostředky). 
EKO AS FSv projednala materiál (115.1 kalkulace k hospodářským smlouvám) 
předložený Doc. Konvalinkou. Po bohaté rozpravě členové EKO doporučili snížení 
kalkulované režie tak, aby FSv byla konkurence schopná v soutěži o zakázky. Zisk 
FSv -10 % - ponechat.  
EKO konstatovala zlepšení informovanosti AS tajemníkem FSv, ale konstatovala 
výhradu k poskytovaným materiálům - jsou pouze v tištěné podobě, a proto následná 
práce s nimi  je velmi obtížná, ( nelze jednoduše provádět citlivostní analýzu apod.), 
stále nejsou k dispozici vstupní data potřebná k rozdělení finančních prostředků na 
jednotlivé katedry, proto EKO AS FSv požádala vedení fakulty, aby materiály pro 
EKO AS FSv byly podávány v elektronické podobě (nejlépe v aktivní EXELovské 
tabulce) a o poskytnutí vstupních dat potřebných k rozdělení finančních prostředků 
na jednotlivé katedry a ostatní pracoviště. Na základě tohoto požadavku EKO 
obdržela v elektronické podobě tyto materiály „Hospodaření fakulty“, „Pedagogické 
zatížení“, „Rozpis dotace NIV 2005“. 
V závěru roku 2005 EKO projednala  Metodiku rozpisu dotace NIV (TA 01, 10) pro 
katedry a nákladové střediska. 
 

3. Legislativní komise 

Legislativní komise pracovala pod vedením předsedy doc. RNDr. J.Demela, CSc.  
Soustředila se na  : 

• přípravu změny Organizačního řádu FSv. Změna schválena v AS FSv 29. 6. 
2005, v platnost vstoupila po schválení v AS ČVUT 15. 2. 2006 

• příprava změny Volebního a jednacího řádu AS FSv. Probíhala diskuse o 
vzorci pro minimální počet hlasů pro zvolení do AS FSv. Změna dosud nebyla 
předložena ke schválení AS FSv. 

Členové legislativní komise byli pozornými účastníky jednání senátu a vždy přispěli 
k legislativní čistotě projednávaných záležitostí. 

 

4. Volební komise 

Volební komise pracovala pod vedením Ing. H. Novákové.  Komise připravovala 
tajné volby děkana fakulty a volby orgánů FSv.  

 

5. Technická komise 
 

Nově ustavená technická komise pracovala pod vedením předsedy doc.Ing. Jana 
Tywoniaka, CSc. Soustředila se na spolupráci s vedením fakulty především na tyto 
otázky: 
- průběh stavebních prací v rámci investičních akcí protipožárního zabezpečení a 
rekonstrukce elektrických rozvodů. Vzhledem k již uzavřeným smluvním vztahům 



nebylo vždy možné aktivně do průběhu zasahovat. I tak se technická komise snažila 
požadovat upřesňováni harmonogramu postupu prací. 
- průběh přípravy přestavby atria  dvora budovy D, příprava přestavby bufetu 
- řešení třídění odpadu v budově 
- iniciaci vytvoření expertní skupiny pro komplexní rekonstrukci lehkého obvodového 
pláště budovy A. 
Při své práci komise spolupracovala s proděkanem pro výstavbu, technickým 
oddělením (Ing.Lambojová) a tajemníkem fakulty. 
 

5. Předsednictvo a tajemník 

Předseda senátu RNDr. Z.Šibrava, CSc. se pravidelně zúčastňoval jednání 
vedení FSv, kolegia a grémia děkana FSv, místopředseda doc. Ing. P.Konvalinka, 
CSc. pak jednání výběrových komisí děkana na obsazování pedagogických míst na 
pracovištích. Předsednictvo (společně s Ing. Jiřím Cajthamlem) se scházelo 
nepravidelně, zejména podle potřeby doplnit program jednání, nebo zaujmout 
stanovisko k některým bodům jednání senátu. Tajemnice AS Ing. Růžena Zimová, 
Ph.D. ověřovala prezenci a usnášení schopnost senátu a připravovala podklady a 
vyhotovovala zápisy z jednání. Díky jejímu obětavému přístupu se podařilo 
zpracovávat zápisy z jednání AS v dobré kvalitě a zejména v přijatelné době po 
zasedání senátu.  

 

6. Studentská komora AS 
 
Místopředsedou AS FSv za studentskou část byl Ing. Jiří Cajthaml, který řídil a 
svolával pravidelné schůzky. 
 
Činnost studentské části AS FSv v roce 2005 : 
 

• účast na jednáních komisí AS FSv 
• činnost v disciplinární komisi 
• činnost v komisi pro tvorbu nových webových stránek fakulty a v komisi 

kontrolující hodnocení studentů doktorského studia 
• pravidelné schůzky studentské části  
• pravidelné schůzky s vedením fakulty (děkan) 
• organizace konference KOSTAF 2005 (22.-24.4.2005) v Černicích 

(konference studentských zástupců AS stavebních fakult z ČR a SR) 
• zřízení nových webových stránek studentské části AS (http://skas.fsv.cvut.cz) 
• zřízení internetového diskusního fóra (http://skas.fsv.cvut.cz/forum) 
• pořádání setkání studentů se zástupci AS (2 setkání za rok) 
• spolupořádání Akce Prvák 2005 (informace pro studenty 1. ročníku) 
• přípravy a organizace 1. reprezentačního plesu studentů Fakulty stavební 

(proběhl v březnu 2006) 
• organizace soutěže o grafický návrh plakátu na ples 
• účast na vzdělávacích seminářích pořádaných ACSA  

 (Vysokoškolská legislativa, Činnost akademických senátů, …) 

http://skas.fsv.cvut.cz/
http://skas.fsv.cvut.cz/forum


• návštěvy na jednáních AS ČVUT  
• návrh na publikování diplomových a disertačních prací na internetu 

(spolupráce s AS ČVUT) 
• řešení provozních problémů fakulty (většinou v rámci technické komise) 
 

7. Schválená ocenění 

AS FSv schválil udělení těchto ocenění :  

Stříbrná Felberova medaile:  
doc. RNDr. Jaroslav Černý, CSc. 

 prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. 
 
Zlatá medaile ČVUT:  

 doc. Ing. Jitka Bittnarová, CSc. 
 doc. Ing. Milan Veverka, CSc. 
 Ing. Zdeněk Burda 
 Ing. Jiří Bělohlav 

 
Šolínova medaile:  
 Ing. Karel Hořejší 
 doc. Ing. Josef Kopejska, CSc. 
 Dr. Ing. Karel Pavelka 
 
Emeritní profesor: 
 prof. Ing. Miloš Cimbálník, DrSc.   
 prof. Ing. Vladimír Hájek, DrSc. 

 

8. Závěr 

Vedení AS FSv děkuje všem členům akademické obce fakulty, kteří pomohli AS 
FSv vykonávat jeho činnost, a také členům senátu za jejich účast na jednáních a za 
práci, která přispívá k rozvoji FSv.  

V Praze dne 24.5.2005  

RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc. 
předseda AS FSv  
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