
Zpráva o činnosti AS FSv v roce 2008 

 
AS FSv vykonával svou činnost na pravidelných zasedáních pod vedením předsedy 
RNDr. Zdeňka Šibravy, CSc. Kromě běžných bodů jednání byly v uplynulém období 
roku 2008 řešeny tyto hlavní problémy :  

1. Pedagogická komise 
 

Pedagogická komise AS pracovala v roce 2008 pod vedením předsedy prof. Ing. 
Karla Kabeleho, CSc. a místopředsedy doc. Dr. Ing.Jana Prušky, Ph.D.  V průběhu 
roku 2008 se komise sešla na 6 zasedáních 9.1., 13.2., 29.4., 24.10. a 25.11.2008, 
na kterých řešila problémy spojené s akreditací nových studijních programů 
(Inteligentní budovy), dále započítávání výuky ve štole Josef, návrh na úpravy 
stipendijního řádu, vyhlášení podmínek pro přijetí do studijních programů, vytížení 
poslucháren a vyhodnocení studentské ankety. Výsledkem byly návrhy usnesení pro 
jednání akademického senátu FSv ČVUT v Praze, které byly ve všech případech 
senátem akceptovány. 

 

2. Ekonomická komise 
 

Ekonomická komise AS FSv pracovala pod vedením předsedy prof.Ing. Jana 
Tywoniaka, CSc. Scházela se nepravidelně, podle aktuální potřeby. V průběhu roku 
2008 se zabývala rozpočtem fakulty, metodikou rozdělování prostředků a dalšími 
ekonomickými dokumenty. V této věci komise spolupracovala zejména s tajemníkem 
fakulty. Na základě práce komise byly dokumenty zpřehledněny tak, aby umožňovaly 
lepší kontrolu rozdělování finančních prostředků. Komise navrhla v dalším období 
nově řešit metodiku započítávání pedagogických výkonů kateder tak, aby lépe 
odpovídala novým skutečnostem. Ekonomická komise podporovala snahu vedení 
fakulty o racionální zacházení s majetkem. 
 

3. Legislativní komise 

Legislativní komise pracovala pod vedením předsedy doc. RNDr. J.Demla, CSc.  
Soustředila se zejména na přípravu a projednání změny Statutu ČVUT FSv. Členové 
legislativní komise byli pozornými účastníky jednání senátu a přispívali k legislativní 
čistotě projednávaných záležitostí. 

 
 
 
 
 
 
 



4. Technická komise 
 

Technická komise pracovala pod vedením předsedy doc. Ing. Pavla Svobody, 
CSc.  
Technická komise se pravidelně scházela, aby projednávala všechny potřebné body 
pro řešení chodu fakulty z pohledu pracovního prostředí a podmínek pro její další 
rozvoj. 
 
Byl projednávány tyto okruhy: 
 
Investiční akce v roce 2008 až 2009: 
 
1. Realizace projektu "Zastřešení atria v budově D". Zkolaudováno, stavba 
oceněna technickou veřejností a provozován ateliér D. 
2. Realizace projektu "Rekonstrukce a rozšíření prostor stravování v objektu B" 
Projekt provedení stavby byl vypracován, souhlas se stavbou (stavební ohlášení) 
vydáno (Stavební úřad Praha 6). Předpokládaná realizace byla 06 - 09. 2007 za  
financování z prostředku MŠMT (viz plán investičních akcí ČVUT na rok 2008). Akce 
zahájena díky problémům se získáním financí až nyní, tedy v měsíci říjnu 2009 za 
významné finanční podpory FSv. 
3. Projekt "Výměna obvodového pláště na budovách  Fakulty stavební a Fakulty 
architektury Českého vysokého učení technického v Praze", byl podán do 
Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů 
energie. Předpokládané zahájení realizace 09.2008 - ukončení 12.2010. 
Financováno z Operačního programu (90%) + ČVUT (10%). Projekt nebyl přijat. 
ČVUT podává projekt znovu na konci 2008.  
4. Na základě zpracovaného generelu rozvoje budov FSv a FA ČVUT (AAC Studio, 
12.2007) a v návaznosti na aktualizovaný Generel ČVUT budou připraveny projekty 
pro následující investiční akce:  
A -  Rekonstrukce poslucháren v budově C - technické a architektonické řešení 
zastaralých poslucháren. Projekt by předán k připomínkám technické komise 
30.9.2009. Doporučení bude teprve vypracováno. 
B -  Rekonstrukce prostorů po knihovně FSv přestěhované do nové budovy STK 
Zrealizováno a prostory přeměněny na hospodářské odd. Uvedeno do provozu  
19.10.2009.  
5. Pavilony v Telči. Na základě vydaného územního rozhodnutí na výstavbu 
pavilonů kolejí v Telči (předpoklad 02.2008). Z důvodu nejasností v ÚP Telče se 
zdržela projektová příprava. Žádost o ÚR bude podaná v červenci 2008, vydání ÚR 
do října 2008. 
 
Provozní záležitosti: 
1. Výtahy. Výtahy jsou opotřebované a technicky zastaralé. Náhradní díly zajištěny 
do roku 2013, dále pak budou opravy komplikované (výrazně vyšší cena). I po tomto 
roce, je firma OTIS schopna výtahy opravovat. Jinak proběhly opravy a výměny 
většího rozsahu - kompletní repase výtahového stroje (čtyřče E3290 v bud. B). 
Zásadní výměna výtahů je zahrnuta v plánu čerpání ze státního rozpočtu. Správa 
budov počítá se zvýšením obslužnosti výtahů, což v důsledku navýší přepravní 
kapacitu. O zvýšení rychlosti kabin  se neuvažuje, vyšší rychlost než námi užívaná 
1,6 m/sec.je v budovách od 20 NP výše. Cenově pak za současných podmínek vyjde 



výměna jednoho výtahu v budově B na cca 1,4 mil. CZK a v budově A na 1,7 mil. 
CZK.  
2. Pracovní prostředí.  
a) Odpočinkové kouty v budově B. Projednávala se otázka zrušení středních 
„odpočinkových koutů“ v budově B (střed objektu) u schodišťových prostor. Kouty“ 
byly zrušeny vždy na základě rozhodnutí vedení fakulty pro potřeby kateder 
(umístění doktorandů, zahraničních studentů apod.). Dále byly sděleny údaje o 
provozovatelích. Na připomínky, že některé místnosti nejsou plně využívány bylo 
sděleno, že je těžké toto posoudit. Volná místa nebyla doposud vybavena 
přislíbeným mobiliářem. Zatím stále nevyjasněné dořešení těchto prostor i jejich 
budoucnost, kde si pohodlně v této budově sednout;  
b) Pronájmy kancelářských prostor. TSK si vyžádala o předložení přehledu prostor 
(výměry a funkce prostor + plánky), které jsou na fakultě v jednotlivých objektech 
pronajímány (viz příloha). Vedením bylo sděleno, že získané prostředky jsou pro 
chod fakulty potřebné. 
c) Kontrola svodů kanalizace. Kontrolu svodů provádí pracovníci údržby vizuálně 
průběžně, závady jsou řešeny bezprostředně po zjištění. Rekonstrukce a závady 
většího rozsahu jsou zajišťovány dodavatelsky podle stupně důležitosti. Závady jsou 
nahlašovány vedoucímu údržby e-mailem event. prostřednictvím žádanek. Vedoucí 
pak písemně předá žádost o opravu příslušnému pracovníkovi údržby. Ohlašovatel 
závady (je-li přítomen) odstranění závady stvrzuje na žádance svým podpisem. 
Evidence je uložena u vedoucího údržby, který je zodpovědný za vyřízení. Počet 
pracovníků údržby čítá 14 lidí. 
3. Vliv výstavby NB na provoz FSv. Bylo projednáno s proděkanem pro výstavbu. 
Projekt zajistil protihlukovou stěnu. 
4. Parkování aut zaměstnanců a studentů. Je podán projekt na parkování mezi 
objekty B a D. Termín realizace neznám. Připravuje se další parkování za objektem 
D. Parkování pod Novou budovou ČVUT není zatím dořešeno, tedy jaký bude režim 
parkování. 

5. Předsednictvo a tajemník AS 

Předseda senátu RNDr. Z.Šibrava, CSc. se pravidelně zúčastňoval jednání 
vedení FSv, kolegia a grémia děkana FSv, místopředseda prof. Ing. P.Konvalinka, 
CSc. pak jednání výběrových komisí děkana na obsazování pedagogických míst na 
pracovištích. Předsednictvo se scházelo nepravidelně, zejména podle potřeby doplnit 
program jednání, nebo zaujmout stanovisko k některým bodům jednání senátu. 
Tajemnice AS Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D. ověřovala prezenci a usnášení 
schopnost senátu a připravovala podklady a vyhotovovala zápisy a usnesení 
z jednání.  

6. Studentská komora AS 
Místopředsedou AS FSv za studentskou komoru AS FSv byl do 25.10.2008 Ing. 
Josef Bolom. K tomuto datu byl, vzhledem k dlouhodobému zahraničnímu studiu jeho 
mandát ukončen a do uvolněné funkce byl nově zvolen Jakub Šunka. Oba členové 
AS řídili a svolávali pravidelné schůzky studentské komory.  
Studentská komora akademického senátu FSv ČVUT se v roce 2008 aktivně 
účastnila jak jednáních AS FSv, tak jednáních jeho jednotlivých komisí.  
SK AS FSv se také nemalou měrou podílela na činnosti komise kontrolující 
hodnocení studentů doktorandského studia a komisi spravující studentskou anketu. 



SK AS FSv svolávala pravidelné schůzky za účelem sjednocení a formulování svých 
postojů a hledání možností zkvalitnění podmínek studia a prostředí na FSv. 
Studentská komora se v tomto období také několikrát sešla na jednání s vedením 
fakulty, zastoupeným osobou pana děkana. 
Část členů SK AS FSv se zúčastnila i mezinárodní konference KOSTAF 2008 
(konference studentských zástupců AS stavebních fakult z ČR a SR). Na této 
konferenci byly prezentovány výsledky činnosti SK AS FSv. Tyto pak byly 
konfrontovány se zkušenostmi a výsledky ostatních účastníků konference za účelem 
nalezení zefektivnění práce SK a jejího dalšího směřování v následujících letech. 
SK AS FSv se stejně jako v předchozích letech spolupodílela na pořádání Akce 
Prvák (informace pro studenty 1. ročníku) a Dne otevřených dveří. Během 
akademického roku také s úspěchem uspořádala akce Daruj Krev! a Welcome party, 
nejen pro prváky (listopad 2008).  Během celého roku jsme také zajišťovali vedení 
internetového diskusního fóra (http://skas.fsv.cvut.cz/forum), kde jsme pomáhali řešit 
problémy a otázky jednotlivých studentů FSv. Již tradičně zorganizovala SK AS FSv 
reprezentační ples Fakulty stavební (březen 2008). 
 
 

7. Schválená ocenění 

AS FSv projednal návrhy na udělení medailí : 
 
Zlatá Felberova medaile:  

doc. Ing. Miroslavu Mikšovskému, CSc. 
prof. Ing. Robertu Černému, DrSc. 
doc. Ing. Bedřichu Košatkovi, CSc. 

 
Medaile ČVUT 1.stupně: 
 Ing. Jiřímu Kurfüstovi, CSc. 
 
Šolínova medaile :  

 Ing. Zajíčkovi 
 

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 přispěla k rozvoji FSv.  

V Praze dne 21.10.2009  

RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc. 
předseda AS FSv  


