
 
Jednání dne 16. 6. 2021 / 2020-22 

1 

 

Akademický senát FSv ČVUT 

Usnesení z 5. řádného zasedání Akademického senátu FSv v období 2020-22 
 
 

Akademický senát FSv ČVUT v Praze na svém zasedání dne 16. 6. 2021 
 

• přijal usnesení: 
AS FSv vyhlašuje volbu osoby navržené na děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze pro 
období 2022-26. 
 
Harmonogram voleb: 
- Návrhy kandidátů 4. - 8. 10. 2021 
- Veřejná prezentace kandidátů 13. 10. 2021 
- Volba osoby navržené na děkana 20. 10. 2021 
 
Složení volební komise: 
prof. Polák – předseda Volební komise (předseda LK, za KAPAS) 
doc. Vašková (za KAPAS) 
doc. Litoš (za KAPAS) 
Bc. Kučera (za SKAS) 
Ing. Mottl (za SKAS) 
 
pro: 24 | proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 0 (z 24 přítomných senátorů) 

 
 

• přijal usnesení: 
AS FSv schvaluje Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv od roku 2021. 
 
pro: 24 | proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 0 (z 24 přítomných senátorů) 
 
 

• přijal usnesení: 
AS FSv schvaluje Výroční zprávu o činnosti FSv za rok 2020. 
 
pro: 24 | proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 0 (z 24 přítomných senátorů) 

 
 

• přijal usnesení: 
AS FSv schvaluje Zprávu o hospodaření FSv za rok 2020. 
 
pro: 24| proti: 0 | zdržel se: 0| nehlasoval: 0 (z 24 přítomných senátorů) 
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• přijal usnesení: 
AS FSv schvaluje Volební řád AS FSv s navrženým pozměňovacím návrhem. 
(viz zápis z AS FSv) 
 
pro: 24 | proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 0 (z 24 přítomných senátorů) 
 

• přijal usnesení: 
Studentská komora AS FSv zodpovídá za přípravu časového harmonogramu voleb a 
za návrh složení volební komise, jejího předsedy a místopředsedy 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. Předpokládá se, že 
v těchto případech budou do volební komise primárně navrženi studenti FSv. 
 
pro: 24 | proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 0 (z 24 přítomných senátorů) 
 

 
 

 
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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