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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis ze 4. mimořádného on-line zasedání Akademického senátu FSv v období 2020-22 
realizovaného on-line formou 

 
 
Termín: středa 26. 5. 2021 v 9:00 
Místo: videokonference přes systém MS TEAMS – skupina „Team-AS FSv“ 

 
Přítomni: dle prezenční listiny MS TEAMS: doc. Bubeník, prof. Cajthaml, Dr. Dočkal, Ing. 

Feber, Ing. Holan, Dr. Hromada, Ing. Chalupa, Ing. Chylík, doc. Jandera, Dr. Jíra, 
Bc. Jirotková, Dr. Kašpar, Bc. Křečková, Bc. Kučera, doc. Litoš, Ing. Mottl, Ing. 
Musil, Ing. Nývlt, doc. Pazderka, prof. Polák, doc. Pruška, sl. Ptáčková, Dr. 
Šibrava, Dr. Šulc, Ing. Trtík, p. Váňa, doc. Vašková, doc. Vejmelková, prof. Wald 
(celkem 29 přítomných senátorů, omluveni: Ing. arch. Dvořák) 
 

Pozvaní hosté: děkan prof. Máca, prod. prof. Pavelka, prof. Kabele, Dr. Vokura, tajemník 
Dr. Matějka 

  
Doc. Pazderka zahájil zasedání AS FSv v systému MS TEAMS, přivítal přítomné a seznámil je 
s programem zasedání. Jedná se o mimořádné zasedání, jehož předmětem je především bod 
č.1 - rozpočet FSv. Zápis ze zasedání 12.5. a další záležitosti budou projednány na řádném 
zasedání AS FSv dne 16.6.  
Prod. prof. Kabele požádal o dodatečné zařazení bodu č.2, týkající se PR aktivit fakulty. 
 
Program jednání: 
 
1. Návrh rozpočtu FSv na rok 2021 – Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a 

nákladů na rok 2021, tvorba a čerpání fondů v roce 2021 (děkan prof. Máca, tajemník 
Dr. Matějka) 

2. Informace proděkana pro rozvoj (prod. prof. Kabele) – vložený bod 
 
 
1. Návrh rozpočtu FSv na rok 2021 – Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a 
nákladů na rok 2021, tvorba a čerpání fondů v roce 2021 (děkan prof. Máca, tajemník Dr. 
Matějka) 
 
Tajemník FSv Dr. Matějka stručně představil návrh rozpočtu FSv na rok 2021 - Rozpočet 
kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2021, tvorba a čerpání fondů v roce 
2021. Rozpočet jako celek za ČVUT schvaluje následně AS ČVUT. Dokument byl podrobně 
probrán na jednání Ekonomické komise 19. 5. 
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Předseda Ekonomické komise AS FSv prof. Cajthaml informoval, že komise doporučuje 
předložený návrh rozpočtu ke schválení. 
 
K dokumentu nebyly vzneseny žádné další dotazy. 
 
Hlasování o usnesení: 
AS FSv schvaluje návrh rozpočtu FSv na rok 2021 - rozpočet kapitálových a neinvestičních 
výnosů a nákladů FSv a tvorbu a čerpání fondů FSv. 
 
pro: 27| proti: 0| zdržel se: 0| nehlasoval:  0 (z 27 přítomných senátorů) 
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Informace proděkana pro rozvoj (prod. prof. Kabele) – vložený bod 
 
Proděkan prof. Kabele informoval o navýšení přihlášek do studia pro ak. rok 2021/22. Začíná 
se připravovat přijímací řízení a propagace pro následující ak. rok. Je předpokládáno moto: 
„Student na prvním místě“. Dále informoval o plánovaném vzniku propagačního videa o 
fakultě s pozvánkou na „Stavárna on-line“. Požádal senát o zpětnou vazbu. 
 
Proběhla krátká diskuze (prof. Wald, Dr. Vokurka, doc. Bubeník, prof. Cajthaml, Dr. Jíra, prof. 
Polák, doc. Pazderka, prof. Máca). 
 
Různé 
 
Děkan prof. Máca krátce informoval k situaci kolem GE Aviation na Fakultě strojní a vlivu 
této spolupráce na ČVUT. 
 
Doc. Vejmelková navrhla neformální setkání senátorů v červnu, termín a místo bude 
upřesněno v závislosti na epidemické situaci. 
  

 
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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