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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z 5. řádného zasedání Akademického senátu FSv v období 2020-22 
 
Termín: středa 16. 6. 2021 v 9:00 
Místo: FSv, posluchárna B286 

 
Přítomni: dle prezenční listiny: doc. Bubeník, Dr. Dočkal, Ing. Feber, Ing. Holan, Dr. 

Hromada, Ing. Chalupa, doc. Jandera, Dr. Jíra, Dr. Kašpar, Bc. Křečková, Bc. 
Kučera, doc. Litoš, Ing. Mottl, Ing. Musil, Ing. Nývlt, doc. Pazderka, prof. Polák, 
doc. Pruška, Dr. Šulc, Ing. Trtík, p. Váňa, doc. Vašková, doc. Vejmelková, prof. 
Wald 
(celkem 24 přítomných senátorů, omluveni: Bc. Jirotková – MS Teams, sl. 
Ptáčková – přes MS Teams, prof. Cajthaml, Dr. Šibrava, Ing. Chylík – MS Teams, 
Ing. arch. Dvořák) 

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

  
Doc. Pazderka zahájil zasedání AS FSv, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. 
Zasedání bylo svoláno do posluchárny B286 z důvodu dodržení hygienických limitů na 
minimální odstupy mezi osobami (COVID).  
 
Proděkan pro výstavbu Dr. Vokurka přivítal přítomné a seznámil je s rekonstruovanými 
prostory poslucháren. 
 
Program jednání: 
 
1. Kontrola zápisu z 3. řádného on-line zasedání AS FSv dne 12. 5. 2021 
2. Kontrola zápisu ze 4. mimořádného on-line zasedání AS FSv dne 26. 5. 2021 
3. Vyhlášení volby osoby navržené na děkana FSv pro období 2022-26 
4. Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv od roku 2021 (prod. prof. Kabele) 
5. Výroční zpráva o činnosti FSv za rok 2020 (prod. prof. Kabele) 
6. Zpráva o hospodaření FSv za rok 2020 (tajemník Dr. Matějka) 
7. Volební řád AS FSv (děkan prof. Máca) 
8. Usnesení AS FSv k realizaci voleb do studentské komory AS ČVUT v obvodu FSv 
9. Informace k elektronické volbě do AS ČVUT a AS FSv (Ing. Holan, O. Váňa) 
10. Informace pedagogika (prod. prof. Pešková) 
11. Informace z Legislativní komise (prof. Polák) 
12. Informace z AS ČVUT (prof. Wald, Ing. Holan) 
13. Různé 
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1. Kontrola zápisu z 3. řádného on-line zasedání AS FSv dne 12. 5. 2021 
 
K zápisu nebyly připomínky, zápis byl schválen. 
 
2. Kontrola zápisu ze 4. mimořádného on-line zasedání AS FSv dne 26. 5. 2021 
 
K zápisu nebyly připomínky, zápis byl schválen. 
 
3. Vyhlášení volby osoby navržené na děkana FSv pro období 2022-26 
 
Doc. Pazderka informoval o náležitostech vyhlášení volby osoby navržené na děkana FSv pro 
období 2022-26. AS FSv musí stanovit příslušné termíny a jmenovat volební komisi.  
Doc. Pazderka navrhl stanovit termíny podle poslední volby v roce 2017 (bude nutný posun o 
2 dny, aby vyšlo na středy). 
 
Navržené termíny: 
- Návrhy kandidátů 4. - 8. 10. 2021 
- Veřejná prezentace kandidátů 13. 10. 2021 (středa) 
- Volba osoby navržené na děkana 20. 10. 2021 (středa, mimořádné zasedání AS FSv) 
 
K navrženým termínům nebyly připomínky. 
 
Doc. Pazderka vyzval přítomné k navržení členů volební komise. Jako předsedu volební 
komise navrhl předsedu legislativní komise prof. Poláka. Prof. Polák s nominací souhlasil. 
Jako další členové komise se přihlásili doc. Vašková, doc. Litoš, Bc. Kučera a Ing. Mottl.  
 
Hlasování o 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) 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv od roku 2021 (prod. prof. Kabele) 
 
Prod. prof. Kabele představil Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv od roku 2021 
a shrnul hlavní cíle dokumentu. 
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Ing. Holan doporučil doplnit dokument v části udržování kontaktů o „veřejnost“. Prof. Kabele 
souhlasil. K zapracování nebyly připomínky 
 
K dokumentu nebyly vzneseny žádné další dotazy. 
 
Hlasování o 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) 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
5. Výroční zpráva o činnosti FSv za rok 2020 (prod. prof. Kabele) 
 
Prod. prof. Kabele představil Výroční zprávu o činnosti FSv za rok 2020 (prod. prof. Kabele). 
 
Ing. Holan doporučil v dalších letech doplnit informaci o počtech studentů v jednotlivých 
ročnících a programech a informaci o průchodnosti studia. 
Prod. prof. Pešková informovala, že data má FSv k dispozici a lze je do zprávy zahrnout. 
 
K dokumentu nebyly vzneseny žádné další dotazy. 
 
Hlasování o 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) 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
6. Zpráva o hospodaření FSv za rok 2020 (tajemník Dr. Matějka) 
 
Tajemník Dr. Matějka stručně představil Zprávu o hospodaření FSv za rok 2020. Zpráva byla 
podrobně projednána na Ekonomické komisi. Hospodářský výsledek za rok 2020 byl kladný, 
finance převedeny do příslušných fondů, docházelo k úsporám pod vlivem pandemické 
situace. Některé výdaje jsou převedeny do roku 2021. 
 
Místopředseda Ekonomické komise doc. Bubeník informoval o jednání komise, která 
doporučuje schválení dokumentu.  
 
K dokumentu nebyly vzneseny žádné dotazy. 
 
Hlasování o usnesení: 
AS FSv schvaluje Zprávu o hospodaření FSv za rok 2020. 
 
pro: 24 | proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 0 (z 24 přítomných senátorů) 
Usnesení bylo přijato. 
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7. Volební řád AS FSv (děkan prof. Máca) 
 
Děkan prof. Máca představil Volební řád AS FSv. Dokument nově obsahuje několik změn, 
zejména: 
- Zavedení elektronické volby 
- Zavedení institutu odvolání k výsledkům voleb 
- Přesné vymezení pravomocí volební komise 
- Pravidla pro prezentaci kandidátů 
 
Předseda Legislativní komise prof. Polák informoval o projednání dokumentu v LK, komise 
doporučuje dokument ke schválení. 
 
Ing. Holan se kladně vyjádřil k navrženým změnám. 
Dr. Jíra doporučil úpravu způsobu podání odvolání k výsledkům voleb (např. přímo 
předsedovi velební komise). 
Proběhla krátká diskuse. 
Doc. Pazderka doplnil, že způsob podání odvolání může upřesnit volební komise ve svém 
usnesení k realizaci voleb. 
Děkan prof. Máca navrhl, že předání může probíhat prostřednictví sekretariátu děkana. 
 
Návrh úpravy v Článku 6 – Organizace a vyhodnocení voleb do AS FSv, odst. 11 (úprava 
vyznačena tlustým písmem): 
Kterýkoli člen akademické obce může do pěti pracovních dnů od vyhlášení výsledků voleb 
podat písemně stížnost na průběh nebo vyhodnocení voleb volební komisi prostřednictvím 
sekretariátu děkana. Ta posoudí takovou stížnost a vydá své rozhodnutí do dvou týdnů od 
vyhlášení výsledků voleb. 
 
K dokumentu nebyly vzneseny žádné další dotazy a připomínky. 
 
Hlasování o usnesení: 
AS FSv schvaluje Volební řád AS FSv s navrženým pozměňovacím návrhem. 
 
pro: 24 | proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 0 (z 24 přítomných senátorů) 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
8. Usnesení AS FSv k realizaci voleb do studentské komory AS ČVUT v obvodu FSv 
 
Doc. Pazderka informoval o závazku AS FSv k přijetí usnesení k realizaci voleb do Studentské 
komory AS ČVUT. Usnesení bylo projednáno v LK a dáno k dispozici na sharepoint. 
 
Navržené usnesení (viz níže) naplňuje předchozí usnesení AS FSv ze dne 10. 6. 2020, kde se 
k tomuto AS FSv zavázal (viz zápis z 10. 6. 2020, str .4). Protože se usnesení netýká voleb do 
AS FSv, ale voleb do AS ČVUT, nemůže být součástí Volebního řádu AS FSv a musí být přijato 
samostatně, jako „doprovodné usnesení“ k Volebnímu řádu. 
 
Text usnesení, doporučený Legislativní komisí AS FSv ke schválení: 
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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 členové Studentské komory AS FSv. 
 
Ing. Holan navrhl úpravu textu z důvodu možnosti kandidatury členů SK AS FSv do AS ČVUT, 
text usnesení po úpravě: 
 
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. 
 
K upravenému usnesení nebyly vzneseny žádné další připomínky. 
 
Hlasování o usnesení: 
AS FSv schvaluje Usnesení AS FSv k realizaci voleb do studentské komory AS ČVUT v obvodu 
FSv. 
 
pro: 24 | proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 0 (z 24 přítomných senátorů) 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
9. Informace k elektronické volbě do AS ČVUT a AS FSv (Ing. Holan, O. Váňa) 
 
Ing. Holan a O. Váňa informovali o průběhu elektronické volby do AS ČVUT a AS FSv, byl 
vyvinut nový software, který funguje jako webová služba s možností tajného hlasování. 
Systém bude centrální pro celé ČVUT spravovaný VIC ČVUT. Systém je ve fázi přípravy a 
připomínkování. Testování systému bude probíhat na podzim 2021. 
 
Prof. Polák upozornil, že někteří studenti studují na více fakultách, je třeba zajistit, aby 
student hlasoval do AS ČVUT pouze jednou. 
 
Dr. Jíra zmínil možnost volby doktoranda/zaměstnance volit do příslušné komory dle svého 
výběru. 
 
 
10. Informace pedagogika (prod. prof. Pešková) 
Prod. prof. Pešková informovala o: 

- Průběhu přijímacího řízení do Bc. a Mgr. studia 
- Průběhu zkoušek na FSv 
- Vytvoření nového „Helpdesku“ Studijního oddělení FSv 
- Průběhu akreditací a institucionální akreditace 
- Otevření Ankety hodnocení studia 
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11. Informace z Legislativní komise (prof. Polák) 
 
Prof. Polák informoval, že byl předložen Ing. Chylíkem dotaz na realizaci zasedání AS FSv 
kombinovanou formou, tj. kombinace kontaktní a distanční (online) formy. V tuto chvíli to 
Jednací řád AS FSv neumožňuje. 
 
Proběhla krátká diskuse (prof. Polák, prof. Máca, doc. Pazderka). Prof. Máca nevidí důvod 
zavádět kombinovanou formu, při distanční formě může být část senátorů ve společné 
místnosti a využívat PC, zejm. pro potřeby tajného hlasování. Kontaktní forma by ale měla 
být preferována, distanční/kombinovaná pouze v mimořádných situacích 
 
Doc. Pazderka doporučil přenést diskusi na nejbližší zasedání Legislativní komise. 
 
 
12. Informace z AS ČVUT (prof. Wald, Ing. Holan) 
 
Prof. Wald informoval o zasedáních AS ČVUT 26. 5. 2021. a 9. 6. 2021. 
Informace doplnil děkan prof. Máca. 
 
 
13. Různé 
 
Termíny dalších zasedání AS FSv jsou stanoveny na 29.9., 20.10. – mimořádné, 3.11., 24.11. a 
15.12. 
 
Doc. Vejmelková informovala o neformálním setkání senátorů AS FSv, restaurace Cesta 
časem, 16.6. od 15:00. 
 
O. Váňa informoval o přípravě plánované revitalizace Kampusu Dejvice. Výsledné řešení by 
mělo být představeno na přelomu září/října 2021. 
Přípravu revitalizace komentoval děkan prof. Máca, zejména se věnoval problematice 
dopravy. 
 
Prof. Polák krátce informoval o dění v Radě vysokých škol. 
 
Děkan prof. Máca v závěru poděkoval AS FSv za spolupráci. S poděkováním se připojil 
předseda AS FSv doc. Pazderka, který poděkoval vedení FSv za konstruktivní spolupráci s AS 
FSv. 
 

 
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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