
 
Zápis č. 1 / 2023-25 

 1 

 

Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z 1. zasedání AS FSv, které se konalo dne 11. 1. 2023 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Hosté: děkan prof. Máca, proděkani prof. Pešková, prof. Patzák, tajemník Dr. 

Matějka, Dr. Skořepa - člen volební komise 
 
Doc. Pazderka zahájil zasedání AS FSv, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. 
 
1. Zpráva volební komise o průběhu a výsledcích voleb podle čl.6 odst.13 VŘ AS FSv 

(Dr. Skořepa) 
2. Úvodní slovo děkana (prof. Máca) 
3. Ustavení volební komise pro volbu předsednictva a předsedů komisí AS FSv 
4. Volba předsedy AS FSv 
5. Volba místopředsedů AS FSv 
6. Volba tajemníka AS FSv 
7. Volba předsedů komisí AS FSv 
8. Zápis senátorů do pracovních komisí 
9. Různé 
 
1. Zpráva volební komise o průběhu a výsledcích voleb podle čl.6 odst.13 VŘ AS FSv (Dr. 
Skořepa) 
 
Předseda volební komise Dr. Mikeš byl ze zasedání omluven. Zprávu volební komise o 
průběhu a výsledcích voleb do AS FSv a AS ČVUT představil člen volební komise Dr. Skořepa, 
který shrnul výsledky voleb, základní informace o průběhu a volební účasti. Dále se zmínil o 
volbě studentského ombudsmana (nastínil názor na možné změny při určení zástupce 
ombudsmana). Zpráva volební komise o průběhu a výsledcích voleb byla předána AS FSv, 
výsledky voleb jsou k dispozici na webových stránkách fakulty. 
 
Ke zprávě nebyly připomínky ani dotazy. 
 
2. Úvodní slovo děkana (prof. Máca) 
 
Děkan prof. Máca na úvod krátce přivítal nově zvolené senátory a pogratuloval jim ke 
zvolení. 
 
3. Ustavení volební komise pro volbu předsednictva a předsedů komisí AS FSv 
 
Doc. Pazderka souhrnně informoval o průběhu volby předsednictva a předsedů komisí AS 
FSv dle Jednacího řádu AS FSv ČVUT, následně vyzval senátory k návrhům na členy volební 
komise. 
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Přihlásili se prof. Vejmelková, prof. Bittnar a Ing. arch. Kučera, po dohodě byla předsedkyní 
volební komise určena prof. Vejmelková. 
 
Hlasování o navrženém složení volební komise pro volbu předsednictva a předsedů komisí AS 
FSv ve složení: prof. Vejmelová (předsedkyně volební komise), prof. Bittnar, Ing. arch. 
Kučera. 
 
pro: 26| proti: 0 | zdržel se: 2 (z 28 přítomných senátorů) 
Volební komise byla schválena. 
 
4. Volba předsedy AS FSv 
 
Doc. Pazderka a prof. Polák informovali o průběhu volby, prof. Polák v předstihu zajistil 
hlasovací lístky. Hlasování bude v souladu s JŘ AS FSv probíhat jako tajné. 
 
Doc. Pazderka zahájil volbu předsedy AS FSv a vyzval senátory k návrhům kandidátů na 
předsedu AS FSv. 
Prof. Jandera navrhl na předsedu AS FSv doc. Pazderku, ten kandidaturu přijal. Další návrhy 
nebyly vzneseny. Doc. Pazderka se představil senátorům a krátce nastínil své vize. 
 
Prof. Vejmelková zahájila hlasování a informovala o způsobu úpravy hlasovacích lístků. 
Proběhlo tajné hlasování. 
 
Hlasování o předsedovi AS FSv (doc. Pazderka): 
pro: 27| proti: 0 | zdržel se: 1 (z 28 přítomných senátorů) 
 
Předsedou AS FSv byl zvolen doc. Pazderka. 
 
5. Volba místopředsedů AS FSv 
 
Doc. Pazderka zahájil volbu místopředsedů AS FSv a vyzval k návrhům kandidátů na 
místopředsedu AS FSv za komoru akademických pracovníků. Doc. Pazderka navrhl na tuto 
pozici prof. Walda. Prof. Wald souhlasil s nominací. Další návrhy nebyly vzneseny. 
 
Následně doc. Pazderka vyzval k návrhům kandidátů na místopředsedu AS FSv za 
studentskou komoru. Ing. arch. Kučera navrhl Ing. arch. Černou, která nominaci přijala. Další 
návrhy nebyly vzneseny. 
 
Prof. Vejmelková navrhla sloučení volby tajemníka AS FSv s volbou místopředsedů. 
Doc. Pazderka návrh podpořil a vyzval senát k hlasování o tomto návrhu: 
pro: 28| proti: 0 | zdržel se: 0 (z 28 přítomných senátorů) 
 
Doc. Pazderka zahájil volbu tajemníka AS FSv a vyzval k návrhům kandidátů na tuto funkci. 
Doc. Pazderka navrhl Dr. Kašpara, který nominaci přijal. Další návrhy nebyly vzneseny. 
 
Navržení kandidáti se krátce představili. 
 
Prof. Vejmelková zahájila hlasování a informovala o způsobu úpravy hlasovacích lístků. 
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Proběhlo tajné hlasování. 
 
Hlasování o místopředsedovi AS FSv za komoru akademických pracovníků (prof. Wald): 
pro: 25| proti: 0 |zdržel se: 3 (z 28 přítomných senátorů) 
 
Místopředsedou AS FSv za komoru akademických pracovníků byl zvolen prof. Wald. 
 
Hlasování o místopředsedovi AS FSv za studentskou komoru (Ing. arch. Černá): 
pro: 25| proti: 1 | zdržel se: 2 (z 28 přítomných senátorů) 
 
Místopředsedou AS FSv za studentskou komoru byla zvolena Ing. arch. Černá. 
 
Hlasování o tajemníkovi AS FSv (Dr. Kašpar): 
pro: 27| proti: 0 | zdržel se: 1 (z 28 přítomných senátorů) 
 
Tajemníkem AS FSv byl zvolen Dr. Kašpar. 
 
Během přípravy hlasování proběhlo krátké představení senátorů. 
 
6. Volba tajemníka AS FSv 
 
Viz předchozí bod. 
 
7. Volba předsedů komisí AS FSv 
 
Doc. Pazderka představil jednotlivé komise AS FSv (legislativní, pedagogická, ekonomická, 
technická) a vyzval senátory k návrhu kandidátů na jejich předsedy (volba bude probíhat 
současně). Bývalí předsedové komisí krátce informovali o jejich činnosti.  
Doc. Pazderka navrhl na předsedu Legislativní komise prof. Poláka, který kandidaturu přijal. 
Další návrhy nebyly vzneseny.  
Doc. Pazderka navrhl na předsedu Pedagogické komise doc. Jíru, který kandidaturu přijal. 
Další návrhy nebyly vzneseny.  
Doc. Pazderka navrhl na předsedu Ekonomické komise prof. Cajthamla, který kandidaturu 
přijal. Další návrhy nebyly vzneseny.  
Doc. Pazderka navrhl na předsedu Technické komise Dr. Dočkala, který kandidaturu přijal. 
Doc. Jíra navrhl na předsedu Technické komise doc. Litoše, který kandidaturu rovněž přijal. 
Další návrhy nebyly vzneseny. 
 
Prof. Vejmelková zahájila hlasování a informovala o způsobu úpravy hlasovacích lístků. 
Proběhlo tajné hlasování. 
 
Hlasování o předsedovi legislativní komise (prof. Polák): 
pro: 25 | proti: 0 | zdržel se: 1 | neplatných: 1 (z 27 přítomných senátorů) 
 
Hlasování o předsedovi pedagogické komise (doc. Jíra): 
pro: 25 | proti: 0 | zdržel se: 1 | neplatných: 1 (z 27 přítomných senátorů) 
 
Hlasování o předsedovi ekonomické komise (prof. Cajthaml): 
pro: 23 | proti: 2 | zdržel se: 1 | neplatných: 1 (z 27 přítomných senátorů) 
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Hlasování o předsedovi technické komise (Dr. Dočkal a doc. Litoš): 
Dr. Dočkal - pro: 10 | proti: 15 | zdržel se: 1 | neplatných: 1 (z 27 přítomných senátorů) 
doc. Litoš - pro: 15 | proti: 10 | zdržel se: 1 | neplatných: 1 (z 27 přítomných senátorů) 
 
Předsedou Legislativní komise byl zvolen prof. Polák, předsedou Pedagogické komise byl 
zvolen doc. Jíra, předsedou Ekonomické komise byl zvolen prof. Cajthaml a předsedou 
Technické komise byl zvolen doc. Litoš. 
 
8. Různé 
 
Proběhla krátká diskuse k termínům zasedání AS FSv v prvním pololetí roku 2023. Příští 
zasedání AS FSv je naplánováno na 22. 2. 2023, dále 29. 3., 26. 4. , 31. 5. a 21. 6. od 9.00 v B-
169. 
 
Doc. Pazderka navrhl neformální setkání senátorů 22. 2. večer po zasedání. Poděkoval prof. 
Vejmelkové za organizaci těchto setkání v minulých volebních obdobích AS FSv a požádal jí o 
organizační zajištění setkání 22.2. Prof. Vejmelková pošle senátorům další informace. 
 
Prof. Cajthaml se dotázal na způsob umístění vlajek před budovou fakulty, informaci poskytl 
tajemník fakulty Dr. Matějka, způsob vyvěšení a kombinace vlajek je legislativně předepsáno. 
 
Doc. Pazderka krátce informoval (zejména nové senátory) o chodu senátu, dále o využití 
sharepointu AS FSv (datové úložiště) a hromadné senátní emailové korespondence. Dále 
upozornil na nutnost omluvy z jednání senátu dle jednacího řádu. Prof. Polák informaci 
doplnil a upozornil na důležitost ustanovení JŘ AS FSv, které se tímto zabývá. 
Doc. Pazderka dále navrhl, aby byl senátní sharepoint ve správě tajemníka a místopředsedy 
AS FSv (úpravu administrace zajistí Dr. Kašpar a prof. Wald, sharepoint zatím spravuje bývalý 
senátor prof. Pollert). 
 
Prof. Wald informoval o přípravě Zprávy o činnosti AS FSv za rok 2022. 
 
Děkan prof. Máca v závěru popřál senátorům mnoho úspěchů v jejich nadcházející práci. 
 

 
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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