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Akademický senát FSv ČVUT
Zápis z 13. řádného zasedání Akademického senátu FSv v období 2020-22
Termín:
Místo:
Přítomni:

středa 1. 6. 2022 v 9:00
zasedací místnost B-169
dle prezenční listiny

Doc. Pazderka zahájil zasedání AS FSv, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
Program jednání:
1. Kontrola zápisu z 12. zasedání AS FSv ze dne 30.3. 2022
2. Informace děkana (prof. Máca)
3. Modifikace podmínek pro přijetí do Bc. a Mgr. studijních programů pro ukrajinské
uprchlíky (prod. prof. Pešková)
4. Metodika rozdělení finančních prostředků na FSv (děkan prof. Máca)
5. Opatření děkana o zřízení funkce studentského ombudsmana (děkan prof. Máca)
6. Výroční zpráva FSv za rok 2021 (prod. prof. Kabele)
7. Zpráva o hospodaření FSv za rok 2021 (tajemník Dr. Matějka)
8. Další informace z Ekonomické a Legislativní komise (prof. Cajthaml, prof. Polák)
9. Informace z AS ČVUT (prof. Wald, Ing. Holan, Bc. Váňa)
10. Různé

1. Kontrola zápisu z 12. zasedání AS FSv ze dne 30.3. 2022
K zápisu nebyly připomínky, zápis byl schválen.

2. Informace děkana (prof. Máca)
Děkan prof. Máca využil příležitost zasedání AS FSv k předání Šolínovy medaile prof. Waldovi
a Ing. Lambojové a Pamětní medaile FSv Dr. Šibravovi.
Děkan prof. Máca informoval o aktuálním dění na FSv a na ČVUT:
- Příprava a schválení rozpočtu ČVUT v průběhu června 2022.
- Vývoj ceny zhotovení budovy B.
- Příkaz rektora č. 5/2022 týkající se studentů z Ruska a Běloruska.
- Nově podávané akreditace FSv (pro habilitační řízení a řízení jmenování profesorem).
Bc. Ondřej Váňa poděkoval za uzavření partnerství se SPŠS Dušní, doporučil i spolupráci se
střední školou zaměřenou na geodézii.
Prof. Cajthaml poděkoval panu děkanovi za uveřejnění zápisů z Vědecké rady na webu.
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3. Modifikace podmínek pro přijetí do bc. a mgr. studijních programů pro ukrajinské
uprchlíky (prod. prof. Pešková)
Prod. prof. Pešková informovala o modifikaci podmínek pro přijetí do Bc. a Mgr. studijních
programů pro ukrajinské uprchlíky.
Dokument byl rozeslán senátorům předsedou pedagogické komise doc. Jírou, k dokumentu
nebyly připomínky.
Hlasování o usnesení:
AS FSv schvaluje Modifikaci podmínek pro přijetí do Bc. a Mgr. studijních programů pro
ukrajinské uprchlíky.
pro: 22 | proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 0 (z 22 přítomných senátorů)
Usnesení bylo přijato.

4. Metodika rozdělení finančních prostředků na FSv (děkan prof. Máca)
Děkan prof. Máca představil Metodiku rozdělení finančních prostředků na FSv, která
s drobnými změnami vychází z metodiky předchozí. Metodika byla podrobně projednána na
Ekonomické komisi dne 25.5.
Předseda Ekonomické komise prof. Cajthaml informoval o jednání komise, která doporučuje
metodiku ke schválení. Hlavním bodem diskuse byl způsob započítávání smluvního výzkumu
(vedení FSv ho do metodiky navrhlo nezahrnut, po vzoru metodiky ČVUT, kde také není
zahrnut).
Doc. Litoš komentoval potřebu zařazení vybraného smluvního výzkumu do metodiky, např.
Inovační voachery, které mají podobnou strukturu jako projekty aplikovaného výzkumu.
Proběhla delší diskuse k tématu (prof. Máca, prof. Cajthaml, doc. Vejmelková, doc. Litoš,
prof. Patzák, Dr. Matějka, doc. Pazderka, doc. Jíra). Budoucí zařazení vybraných částí
smluvního výzkumu do metodiky (pro příští rok) bude předmětem další diskuse (Ekonomická
komise).
Hlasování o usnesení:
AS FSv schvaluje Metodiku rozdělení finančních prostředků na FSv pro rok 2022.
pro: 20 | proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 0 (z 20 přítomných senátorů)
Usnesení bylo přijato.

5. Opatření děkana o zřízení funkce studentského ombudsmana (děkan prof. Máca)
Děkan prof. Máca představil Opatření o zřízení funkce studentského ombudsmana. Návrh na
zřízení funkce studentského ombudsmana původně vzešel z iniciativy SKASu (Ing. Holan, Ing.
Feber). Pan děkan při návrhu opatření úzce spolupracoval s AS FSv. Opatření bylo
projednáno Legislativní komisí AS FSv 26.5.
Předseda Legislativní komise prof. Polák informoval, že komise doporučuje opatření
k souhlasnému projednání.
Hlasování o usnesení:
AS FSv souhlasně projednal Opatření děkana o zřízení funkce studentského ombudsmana.
pro: 20 | proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 0 (z 20 přítomných senátorů)
Usnesení bylo přijato.
2

Zasedání dne 1. 6. 2022 / 2020 - 22

6. Výroční zpráva FSv za rok 2021 (prod. prof. Kabele)
Děkan prof. Máca představil Výroční zprávu FSv za rok 2021. Zpráva byla dána senátorům
s předstihem k dispozici.
Hlasování o usnesení:
AS FSv schvaluje Výroční zprávu FSv za rok 2021.
pro: 21| proti: 0 | zdržel se: 0 |nehlasoval: 0 (z 21 přítomných senátorů)
Usnesení bylo přijato.

7. Zpráva o hospodaření FSv za rok 2021 (tajemník Dr. Matějka)
Tajemník Dr. Matějka představil Zprávu o hospodaření FSv za rok 2021. Zpráva byla dvakrát
diskutována na Ekonomické komisi AS FSv. Předmětem řešení byl zejména obsah zprávy a
její celkové zpřehlednění. Pan tajemník zároveň slíbil dodat další podrobnější data
senátorům.
Předseda Ekonomické komise prof. Cajthaml informoval o jednání komise, která doporučuje
zprávu ke schválení.
Hlasování o usnesení:
AS FSv schvaluje Zprávu o hospodaření FSv za rok 2021.
pro: 22| proti: 0 | zdržel se: 0 |nehlasoval: 0 (z 22 přítomných senátorů)
Usnesení bylo přijato.

8. Další informace z Ekonomické a Legislativní komise (prof. Cajthaml, prof. Polák)
Prof. Cajthaml informoval o dalších bodech diskutovaných na Ekonomické komisi AS FSv:
- Fakultní výstupy v RUV.
- Podrobná data ke Zprávě o hospodaření FSv.
Způsob hodnocení výsledků v RUV komentovala prod. prof. Pešková.

9. Informace z AS ČVUT (prof. Wald, Ing. Holan, Bc. Váňa)
Zástupci FSv v AS ČVUT (prof. Wald, Bc. Váňa) informovali o činnosti AS ČVUT a jednotlivých
komisí:
- Bc. Váňa v předsednictvu AS ČVUT.
- Volby do AS FSv/ČVUT, stanovení termínu voleb.
Doc. Pazderka upozornil na nové ustanovení ve Volebním řádu AS ČVUT, které nařizuje
synchronizaci termínu voleb do AS ČVUT na součástech (v rámci 2 týdnů). Toto zároveň
ovlivní i termíny voleb do AS FSv, které tradičně probíhají ve stejný čas jako volby do AS
ČVUT ve volebním obvodu FSv.

10. Různé
Prof. Cajthaml se dotázal na plošné odměny v důsledku inflace, navržené rektorem ČVUT.
Děkan prof. Máca informoval, že děkani toto projednávali na svém setkání, kde převážil
názor, že vhodnější než plošné odměny jsou odměny cílené.
Na dotaz Bc. Váni informoval prod. Dr. Vokurka o vývoji informační aplikace (FEL).
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Prod. Dr. Vokurka informoval o vývoji rekonstrukce budovy B. Spolupráce s projektantem
byla již rozvázána (závažné nedostatky v předložené dokumentaci). Chystají se podklady pro
VŘ v systému design and build. Odhad investice je cca 1 miliarda Kč. Zahájení prací (výběr
zhotovitele) je předpokládáno na 6/2023. Dalšími plánovanými investičními akcemi jsou
výměna nouzového osvětlení v budově A (bude se podílet i FIT) a elektroinstalace.
K tématu rekonstrukce budovy B proběhla rozsáhlá diskuse (doc. Jíra, doc. Vejmelková, prof.
Cajthaml, Dr. Kašpar, doc. Pazderka, Dr. Šulc, doc. Vašková): technické řešení, nastavení VŘ,
vyklízení, etapizace, dislokace.
AS FSv není spokojen s neustálými odklady rekonstrukce budovy B - výsledkem diskuse
s prod. Dr. Vokurkou byla shoda na nutnosti přijetí usnesení směrem k vedení ČVUT
k urychlení rekonstrukce budovy B. Doc. Pazderka pověřil předsedu Technické komise Dr.
Šulce přípravou textu usnesení (bude schváleno na dalším zasedání). Dále bylo navrženo
pozvat na zasedání AS FSv prorektorku ČVUT pro výstavbu.
Termín dalšího zasedání AS FSv bude upřesněn v návaznosti na zasedání AS ČVUT – zatím se
předpokládá 22.6.
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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