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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu FSv v období 2020-22 
 
Termín: středa 22. 6. 2022 v 9:00 
Místo:  zasedací místnost B-169 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Doc. Pazderka zahájil zasedání AS FSv, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. 
 
Program jednání: 
 

1. Kontrola zápisu z 13. zasedání AS FSv ze dne 1.6. 2022 
2. Rozpis Rozdělení provozních zdrojů na FSv (tajemník Dr. Matějka) 
3. Usnesení AS FSv k rekonstrukci budovy B (Dr. Šulc) 
4. Předběžná informace o harmonogramu voleb do AS FSv a AS ČVUT (doc. Pazderka) 
5. Další informace z Ekonomické komise (doc. Bubeník) 
6. Informace z AS ČVUT (prof. Wald, Ing. Holan, Bc. Váňa) 
7. Různé 
 
1. Kontrola zápisu z 13. zasedání AS FSv ze dne 1.6. 2022 
 

K zápisu nebyly připomínky, zápis byl schválen. 
 
2. Rozpis Rozdělení provozních zdrojů na FSv pro rok 2022 (tajemník Dr. Matějka) 
 

Tajemník FSv Dr. Matějka podrobně představil rozpis Rozdělení provozních zdrojů na FSv pro 
rok 2022. Dokument byl podrobně projednán na Ekonomické komisi AS FSv 15.6. 
 

Místopředseda Ekonomické komise doc. Bubeník informoval o projednání dokumentu 
komisí, komise doporučuje jeho přijetí. 
 

Dr. Kašpar položil dotaz na promítnutí cen energií do rozpisu. Tajemník Dr. Matějka 
informoval, že ČVUT energie aktivně zajišťuje (nelze zajistit nákupem na burze), očekáváme 
výrazné navýšení, to je řešeno nárůstem mimonormativu. 
Proběhla krátká diskuze ke spotřebě energií na FSv (Dr. Matějka, Dr. Vokurka, doc. Pazderka, 
Dr. Kašpar, prof. Wald). 
 

Hlasování o usnesení: 
AS FSv schvaluje rozpis Rozdělení provozních zdrojů na FSv pro rok 2022. 
 

pro: 22 | proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 0 (z 22 přítomných senátorů) 
Usnesení bylo přijato. 
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3. Usnesení AS FSv k rekonstrukci budovy B (Dr. Šulc) 
 

Předseda Technické komise Dr. Šulc představil znění usnesení, které bylo senátorům 
k editaci k dispozici na Sharepointu. 
 

Akademický senát FSv ČVUT v Praze vyslechl zprávu proděkana Dr. Vokurky ohledně postupu 
a příprav plánované rekonstrukce budovy B Stavební fakulty ČVUT v Praze. V následné 
rozpravě byl senátory zmíněn fakt, že některé části budovy B jsou v nevyhovujícím stavebně - 
technickém stavu neumožňujícím hospodárný a ekologický provoz budovy. V diskuzi bylo 
dále zmíněno, že původní plánovaný termín realizace byl v loňském roce opět posunut, což 
mezi senátory i akademickými pracovníky vyvolává obavy o dodržení již tak posunutého 
termínu dokončení akce. Dále byl v souvislosti s vypracováním orientačního propočtu 
finanční náročnosti akce vznesen dotaz na finanční zajištění celé rekonstrukce a to s ohledem 
na stávající růst cen stavebních prací a materiálů. 
 

Proběhla diskuze nad textem usnesení (Dr. Šulc, prof. Wald, doc. Pazderka, prof. Polák, doc. 
Jíra, Dr. Kašpar, doc. Pruška, Dr. Matějka, Dr. Vokurka, Ing. Mottl, Ing. Holan). Z diskuze 
vyplynula finální podoba textu usnesení.  
 

Akademický senát FSv ČVUT v Praze přijal následující usnesení: 
 

1. Vzhledem k aktuálnímu špatnému technickému stavu budovy B Stavební fakulty ČVUT 
v Praze (nevyhovující stavebně-technický stav neumožňující např. hospodárný a ekologický 
provoz budovy) a vzhledem k plánovanému postupu její rekonstrukce Akademický senát FSv 
ČVUT v Praze žádá vedení ČVUT v Praze o ujištění, že rekonstrukce budovy B FSv je prioritní 
investiční akcí a její realizace nebude časově ovlivněna jinými plánovanými investičními 
akcemi (nová budova Kloknerova ústavu, halové laboratoře, nová budova FIT). 
 

2. Akademický senát FSv ČVUT v Praze žádá vedení ČVUT o ujištění, že náklady na 
rekonstrukci budovy B Stavební fakulty ČVUT v Praze, v plánovaném rozsahu a 
s požadovanými inovativními řešeními (jak je nyní připravována odborem výstavby a 
investiční činnosti při Rektorátu ČVUT), bude schopen Rektorát ČVUT pokrýt z rektorátem 
zajištěných investičních prostředků a že náklady nad rámec dotace MŠMT nebudou po 
Fakultě stavební vyžadovány. 
 

3. V návaznosti na body usnesení 1 a 2 Akademický senát FSv ČVUT v Praze žádá vedení 
ČVUT o maximální urychlení přípravy a realizace rekonstrukce budovy B. 
 

Hlasování o usnesení: 
 

pro: 22 | proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 0 (z 22 přítomných senátorů) 
Usnesení bylo přijato. 
 

Usnesení bude předáno vedení ČVUT (rektor, prorektorka pro výstavbu, kvestor). 
 
4. Předběžná informace o harmonogramu voleb do AS FSv a AS ČVUT (doc. Pazderka) 
 

Doc. Pazderka informoval o přípravě harmonogramu voleb do AS FSv a AS ČVUT za volební 
obvod FSv: Nový Volební řád AS ČVUT nařizuje synchronizaci termínu voleb do AS ČVUT na 
součástech (v rámci 2 týdnů, které stanoví hlavní volební komise), což zároveň ovlivní i 
termíny voleb do AS FSv, které tradičně probíhají ve stejný čas jako volby do AS ČVUT (ve 
volebním obvodu FSv). Hlavní volební komise pro volby do AS ČVUT zatím nebyla zvolena 
(očekává se na zasedání AS ČVUT dne 29.6.). 
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Doc. Pazderka konzultoval záležitost (termíny voleb) s předsedou AS ČVUT doc. Janouškem. 
Termín (2 týdny) stanovený hlavní volební komisí by měl být znám nejpozději do konce září. 
V návaznosti na to doc. Pazderka navrhl posun zářijového zasedání AS FSv o týden později na 
5. 10., kdy již bude jistota znalosti termínu voleb do AS ČVUT. K návrhu nebyly připomínky. 
 

Na zasedání 5. 10. bude AS FSv volit celkem 3 volební komise (předpokládá se stejné složení): 
- pro volby do AS FSv 
- pro volby do AS ČVUT za volební obvod FSv 
- pro volbu studentského ombudsmana 
Všechny 3 volby budou probíhat elektronicky. 
 

Tajemník FSv Dr. Matějka současně informoval o potřebě koordinace termínu zasedání AS 
FSv v souvislosti se schválením rozpočtu ČVUT. Pan rektor požádal o možnost schválení 
rozpočtu ČVUT do konce září. 
Dr. Šibrava navrhl schválit rozpočet FSv na distančním zasedání AS FSv v září, aby nemusela 
být 2 zasedání brzy po sobě. Předsednictvo AS FSv s návrhem souhlasilo (podle JŘ AS FSv 
musí být distanční forma zasedání schválena předsednictvem AS FSv). 
 

Dále byly projednány i termíny dalších zasedání (viz konec zápisu).  
 
5. Další informace z Ekonomické komise (doc. Bubeník) 
 

Viz bod 2. 
 
6. Informace z AS ČVUT (prof. Wald, Ing. Holan, Bc. Váňa) 
 

Zástupci FSv v AS ČVUT (prof. Wald, Ing. Holan, Bc. Váňa) informovali o činnosti AS ČVUT a 
jednotlivých komisí. 
 

Ing. Holan, Bc. Váňa a prof. Polák informovali o schůzce k volební aplikaci. 
Proběhla krátká diskuse (Dr. Matějka, doc. Pazderka, doc. Jíra, Dr. Šibrava, prof. Wald, Ing. 
Holan, Bc. Váňa). 
AS FSv dal podnět vedení FSv (prostřednictvím tajemníka FSv Dr. Matějky) k zajištění 
odborníka z VIC FSv, který se zapojí do procesu přípravy volební aplikace a pomůže volební 
komisi organizačně zajistit průběh voleb na FSv. 
 
7. Různé 
 

Proběhla krátká diskuse k výjezdnímu zasedání AS FSv v září/říjnu (Ing. Holan informoval o 
návrhu prof. Vejmelkové), bude připraveno hlasování o termínech na doodle. 
 
Termín dalšího zasedání AS FSv je předpokládán 14. 9. v distanční formě (rozpočet FSv), 
5. 10. v prezenční formě (vyhlášení voleb) a následně 26. 10., 23. 11. a 14. 12. 
 
 
 

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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