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Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty stavební ČVUT v Praze v roce 2020 
 
 
 
 
Úvodem  
 
Členové Akademického senátu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze (AS FSv) byli 
zvoleni 26. a 27. listopadu a 4. prosince 2019 na funkční období 2020 až 2023. 4. prosince byl náhradní termín, 
který byl vyhlášen kvůli přerušení voleb 27. listopadu pro evakuaci budovy fakulty. Zápisy ze zasedání jsou 
zveřejněny na http://www.fsv.cvut.cz/senat. V roce 2020 AS FSv zasedal ve dnech 8. ledna 2020, 19. února 
2020, 6. května 2020, 10. června 2020, 30. září 2020, 21. října 2020, 11. listopadu 2020, 25. listopadu 2020  
a 16. prosince 2020.  

Na prvním zasedání 8. ledna 2020 byl zvolen předsedou AS FSv doc. Pazderka, místopředsedy prof. Wald a 
Ing. Holan a tajemníkem Ing. arch. Kašpar. Předsedou Legislativní komise byl zvolen prof. Polák, předsedou 
Pedagogická komise Dr. Jíra, předsedou Ekonomické komise doc. Cajthaml a předsedou Technické komise Dr. 
Šulc. 

Účast členů AS na jednotlivých zasedáních AS a změny ve složení jsou uvedeny v zápisech. Funkci 
sekretářky vykonávala paní kolegyně Kateřina Masná. Vzhledem k epidemiologické situaci neproběhla zasedání 
plánovaná na březen a duben. 

 
 

1. Shrnutí činnosti 
 
Materiály pro zasedání AS FSv byly připraveny v komisích a ve studentské komoře. Práce komisí a studentské 
komory je shrnuta v dalších bodech zprávy. Během roku byly průběžně projednávány materiály, předkládané 
senátu vedením fakulty, mezi které zejména patří: 

− metodika a rozpis dotace NIV na rok 2020, 

− projednání a schválení rozpočtu na rok 2020,  

− projednání a schválení rozpisu NIV pro rok 2020,  

− podmínky pro přijetí do bakalářského a magisterského studia, 

− zpráva o hospodaření FSv ČVUT za 2019, 

− údržba budov fakulty, 

− příprava rekonstrukce pláště budovy B a 

− příprava rekonstrukce poslucháren B. 
 
2. Studentská komora 
 
Členové studentské komory (SKAS) se v roce 2020 účastnili všech jednání Akademického senátu FSv a všech 
jednání komisí AS FSv a aktivně předkládali témata k řešení a napomáhali řešit klíčová řešená témata. 
Studentská komora předložila a pomohla zajistit následující změny: 

a) Odpovídání na komentáře studentů v nepředmětové části každoroční semestrální ankety FSv ČVUT. 
(Dříve nebylo na komentáře možno reagovat.) 

b) Možnost získat elektronické potvrzení o studiu přímo z KOSu. (Dříve bylo nutné potvrzení o studiu řešit 
přes referentky studijního oddělení.) 

c) Zlepšení kvality vnitřního prostředí v Tiché studovně díky používání dalších režimů větrání.  
(Dříve byl ve studovně velmi špatný vzduch, protože byl používán pouze jeden režim větrání.) 

d) Delší otevírací doba studoven. 
e) Zachování komunitní zahrádky i během rekonstrukce poslucháren B. (Zahrádka měla být zcela 

zrušena.) 
f) Založení a správa komunikačních kanálu (Instagram, Facebook, web) a aktivní předávání informací 

studentům skrze všechny kanály. (Dříve měla SKAS pouze webové stránky a Facebook stránku.) 
Studentská komora kromě pravidelného informování ze senátu také na začátku distanční výuky vytvořila 
stručné video s informacemi k distančnímu zkoušení. Vzhledem ke společenským omezením způsobeným 
pandemií COVID-19 nebyly Studentskou komorou organizovány žádné společenské akce. Další informace 
o činnosti SKAS FSv lze dohledat ve semestrálních Zprávách o činnosti SKAS FSv na stránce skas.fsv.cvut.cz.  

https://www.fsv.cvut.cz/senat/as2020/z1.pdf
https://www.fsv.cvut.cz/senat/as2020/z2.pdf
https://www.fsv.cvut.cz/senat/as2020/z2.pdf
https://www.fsv.cvut.cz/senat/as2020/z_jednani_06052020.pdf
https://www.fsv.cvut.cz/senat/as2020/z_jednani_10062020.pdf
https://www.fsv.cvut.cz/senat/as2020/z_jednani_30092020.pdf
https://www.fsv.cvut.cz/senat/as2020/z_jednani_21102020.pdf
https://www.fsv.cvut.cz/senat/as2020/z_jednani_11112020.pdf
https://www.fsv.cvut.cz/senat/as2020/z_jednani_25112020.pdf
https://www.fsv.cvut.cz/senat/as2020/z_jednani_16122020.pdf
https://www.instagram.com/p/CAaIIAMhEWm/?fbclid=IwAR2ttbMDr2fuSjrnpB5NHk2jvMSghR6WDRZT0kqH4Vp7OjD1ATr9fZCb8OM
https://skas.fsv.cvut.cz/
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3. Pedagogická komise 
 
Pedagogická komise se průběhu roku 2020 scházela nepravidelně dle aktuální potřeby. Na třech oficiálních 
jednáních byly projednány zejména tyto body: 
 
a) Dne 12.2. 2020 komise projednala Hodnocení studentů doktorského studia (HSDS) – proběhla diskuze 

ohledně drobných úprav podmínek HSDS. Nejzásadnější diskutované úpravy jsou přidání bodů za prodané 
licence patentů a užitných vzorů, snížení bodů za funkční vzorky, vytvoření Formuláře pro potvrzení účasti 
studenta na projektech DČ, EN verze systému. Úprava systému – aby neposílal jméno hodnotitele. 

b) Dne 27.5. 2020 komise projednala Směrnici děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních 
programů na fakultě stavební ČVUT v Praze – byly představeny hlavní úpravy směrnice spojené s možností 
používat vlastní email a povinnost zpřístupnit základní studijní podklady k předmětům.  

c) Dne 14.10. 2020 komise projednala Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních 
programech – byly představeny hlavní změny podmínek pro přijetí do Bc. a Mgr. studijních programů. 
Největší změny se týkají zahrnutí nového studijního programu Management, upřesnění požadavků pro 
přijetí do programu A+S doplnění přílohy týkající se distanční výuky. U magisterských podmínek došlo 
o k odstranění maximálního počtu bodů z přijímacího řízení. 

Další témata, kterým se komise v roce 2020 věnovala patří zejména diskuze ohledně rozvrhu, kde paní 
proděkanka informovala o změnách v rozvrhu – webový rozvrh bude provázaný s KOSem a proběhla krátká 
diskuze ohledně rozvrhování doktorských předmětů a možnosti změny systému rozvrhování (proběhlo na 
jednání 12.2.2020).  Na jednání 14.10.2020 proběhla diskuze k distanční výuce, kde paní proděkanka upozornila 
na možné scénáře vycházející z vývoje epidemiologické situace zejména ve spojení s úpravou harmonogramu, 
možnosti realizace zkoušek a přípravy rozvrhu pro LS. Na stejném jednání byly diskutovány možnosti studentů 
dohledat garanty předmětů, realizace studentské praxe v době restriktivních omezení a informace ohledně 
nahrávání přednášek a cvičení v prostředí MS Teams. 
 
 
4. Ekonomická komise  
 
V roce 2020 se Ekonomická komise sešla pětkrát. Z toho pouze první zasedání proběhlo fyzicky, ostatní 
zasedání proběhla online. 
a) Dne 20. 2. bylo tématem zasedání probrání agendy komise a seznámení se s novým tajemníkem fakulty. 

Bylo diskutování rozdělení prostředků RVO na ČVUT. Dále tajemník komentoval přípravu Zprávy o 
hospodaření za rok 2019 a dále přípravu Metodiky rozdělení NIV  na FSv. 

b) Dne 18. 3. proběhlo společné zasedání s Pedagogickou komisí. Hlavním bodem bylo projednání Metodiky 
rozdělení NIV na rok 2020. Tajemník komentoval provedené změny oproti roku 2019. Byly mírně navýšeny 
prostředky na Experimentální základnu a techniky a byl navržen nový způsob rozdělení nárůstu DKRVO. 
Z diskuze na komisi vyplynulo, aby došlo k úpravě počítání impaktovaných publikací za roky 2017-2019. 
Tento návrh komise byl děkanem akceptován. Dále byly na jednání vysvětleny drobné nejasnosti v 
Metodice. V příloze A nebyl komisí podpořen návrh senátora Jandery na změnu koeficientů K2 pro 
zakončení předmětů. 

c) Dne 29. 4. byly na komisi projednány Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2019 a Rozdělení prostředků 
NIV na tok 2020. Zpráva o hospodaření drží stejnou strukturu jako předchozí roky. Přidán byl medián 
mezd pro jednotlivé mzdové kategorie. Komentován byl záporný zůstatek Stipendijního fondu. Rozdělení 
prostředků NIV kopíruje schválenou Metodiku, dosazeny byly pouze vstupní hodnoty a provozní zdroje 
jednotlivých mimonormativních útvarů. 

d) Dne 27. 5. byl na komisi projednán Rozpočet fakulty na rok 2020, který navazuje na Rozpis prostředků NIV. 
Diskuze proběhla nad Přílohou č. 4, která popisuje Tvorbu a čerpání fondů v roce 2020. Komentován byl 
záporný zůstatek Stipendijního fondu a pohyby na FRIM. 

e) Dne 9. 12. bylo tématem jednání několik bodů. Nejdříve byla diskutována Rámcová smlouva pro dodávky 
výpočetní techniky na rok 2021. Bod inicioval senátor Chylík, na dotazy odpovídal vedoucí VIC Ing. Líbenek 
a pan tajemník. Dále byl diskutován nový Vnitřní mzdový předpis ČVUT. Situaci kolem jeho vývoje shrnuli 
pan děkan a pan tajemník. V diskuzi zaznělo, že spodní hranice mzdových rozpětí jsou stále relativně nízké, 
aby motivovaly kvalitní studenty zůstat na fakultě. Na komisi se také řešily důsledky COVID-19 na 
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hospodaření fakulty, Elektronické dovolenky a zobrazování mezd v komponentě PES. Pan děkan 
informoval o řešení metodiky a rozpočtu ČVUT na rok 2021. 

 
 
5. Legislativní komise 
 
V průběhu roku 2020 legislativní komise AS FSv jednala celkem pětkrát. V důsledku protiepidemických vládních 
opatření všechna jednání proběhla distanční elektronickou formou. 
a) Při prvním jednání, které se konalo dne 18. 3. 2020, se legislativní komise zabývala návrhem změn 

dokumentu Organizační řád, který je přílohou vnitřního dokumentu fakulty Statut Fakulty stavební ČVUT 
v Praze. Iniciátorem změn byl pan tajemník a jejich cílem bylo uvést do souladu text Organizačního řádu 
s reálnou praxí. 

b) Druhé jednání se konalo 5. 5. 2020 a jeho základní náplní bylo projednání připomínek legislativní komise 
Akademického senátu ČVUT k prvotnímu návrhu změn Organizačního řádu, který jí byl zaslán k posouzení. 

c) Třetí jednání legislativní komise AS FSv se uskutečnilo 20. 5. 2020 a bylo věnováno projednání návrhu 
nového vnitřního předpisu univerzity Karierní řád. Prof. Petr Hájek, který se za fakultu podílel na sestavení 
tohoto vnitřního předpisu a který se jednání komise zúčastnil jako host, podrobně vysvětlil důvody 
zavedení tohoto vnitřního předpisu a následně odpověděl na položené otázky. Na závěr jednání komise 
byly navrženy tři změny předloženého znění dokumentu Karierní řád. 

d) Čtvrté jednání legislativní komise, které proběhlo 3. 6. 2020, bylo svoláno na žádost Ing. Farníka, 
místopředsedy AS ČVUT za volební obvody tvořené studenty. Ing. Farník nejprve představil návrh změny 
vnitřního předpisu Volební řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze, kterou 
inicioval a která spočívala v zavedení každoroční volby do AS ČVUT ve volebních obvodech tvořených 
studenty. Legislativní komise tento návrh projednala a následně doporučila AS zohlednit stanovisko 
studentské komory AS FSv, která návrh změny Volebního řádu AS ČVUT podpořila. Dále doporučila AS 
souhlas s návrhem podmínit splněním osmi podmínek. Na závěr komise doporučila AS zabývat se 
s dostatečným předstihem návrhem úprav Volebního řádu AS FSv, které souvisejí se změnami Volebního 
řádu AS ČVUT nebo negativními zkušenostmi z posledních voleb do AS FSv. 

e) Páté jednání legislativní komise se konalo 29. 10. 2021. Jeho náplní byl návrh pana děkana na úpravu 
vnitřního dokumentu Jednací řád Vědecké rady FSv, která reagovala na aktuální situaci s omezujícími 
opatřeními v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 a která připouští tajné hlasování Vědecké rady 
elektronickými prostředky. Komise po provedení drobných formálních úprav doporučila AS dokument 
schválit. 

 
 
6. Technická komise 
 
Technická komise se v roce 2020 sešla pětkrát. Na programu schůzek se projednávaly následující okruhy: 
a) Webové stránky FSv 

V souvislosti s aktualizací vnějšího webu FSv bylo nutné sladit informace, které se vyskytují duplicitně i na 
interním webu FSv a způsob automatického předávání informací mezi oběma weby. Vedoucí PR oddělení 
Ing. Gallová předložila soupis informací, které se přenášejí z interního webu na externí. Seznam bude 
průběžně doplňován a znovu diskutován v roce 2021. 

b) Navigace po fakultě 
Proděkan Vokurka během roku průběžně informoval TK o vývoji navigačního systému. Vzhledem k situaci 
spojené s opatřeními k omezení šířeni Covid-19 nebyl u jsme u tohoto bodu vůbec nepokročili. Nebylo 
možno oslovit externí firmy, které by navrhly jednotný navigační systém. FSv bude zatím navigační systém 
řešit vlastními silami. 

c) Rekonstrukce poslucháren u budovy B 
Proděkan Vokurka seznámil laskavě TK a AS FSv s vývojem rekonstrukce poslucháren B. Rekonstrukce 
proběhla s mírným zpožděním dokončení akce až v roce 2021 (rekonstrukce probíhá i v letním semestru 
roku 2021), což však vzhledem k situaci, kdy byla zrušena prezenční výuka neznamenalo žádné provozní 
omezení pro FSv. 

d) Rekonstrukce budovy B 
Zásadní zlom nastal v přístupu ČVUT, kdy došlo k přenesení veškerých řídících a koordinačních činností 
směrem k projektantovi na odbor výstavby a investiční činnosti ČVUT. Ten komunikuje na dále 
s proděkanem Vokurkou a tajemníkem Matějkou. V průběhu roku 2020 docházelo ke značnému zpoždění 
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termínu odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení od projektanta. Již podle předběžných 
výstupů projektanta lze usuzovat, že cena rekonstrukce výrazně převýší původní plánovanou cenu 
investice 600 miliónů Kč, která je schválená v rámci ČVUT. Možnosti dofinancování z jiných dotačních 
programů ČR (zejména SFŽP) nakonec FSv vyhodnotila jako nerealizovatelné. V roce 2021 se předpokládá 
předložení projektové dokumentace ve stupni DSP, ke kterému bude muset FSv zaujmout stanovisko jak 
z hlediska technického řešení, tak z hlediska investičních nákladů. 

e) Ostatní rekonstrukce 
Proděkan Vokurka přednesl informace o postupu rekonstrukcí objektů FSv Výukové středisko Telč a 
Výukové středisko Mariánská, postup prací probíhá podle předpokládaného plánu a plánovaných 
termínech.  

f) Nastavení pravidel pro elektronickou komunikaci 
Tajemník Matějka informoval TK a následně AS o nových pravidlech oficiální mailové komunikace. Nadále 
bude nutné pro všechny zaměstnance používat při pracovní komunikaci pouze domény @fsv.cvut.cz nebo 
@cvut.cz. Přeposílání na soukromé emailové adresy bude ukončeno. Přeposílání mezi doménami 
@fsv.cvut.cz a @cvut.cz bude fungovat, ale nelze vyloučit automatické označování některých zpráv jako 
spam. Vedoucí VIC Ing. Líbenek upozornil na možnost sloučení domény @fsv.cvut.cz a @cvut.cz při 
zachování výhod domén @cvut.cz (jedná se zejména o služby MS Exchange serveru, MS TEAMS, MS 
SharePoint atd.). 
Pro komunikaci studentů je možné využívat soukromé mailové adresy studentů. 

e) Ostatní  
Byl řešeny především podněty studentské komory AS a SKAS.  
Jednalo se zejména tyto body: 

- vybavení prostor pro studenty (umístění mikrovlnné trouby), zajištění funkčnosti VZT v tiché 
studovně, funkčnost veřejných počítačů v tiché studovně,  

- možnosti využití NFC technologie v mobilních zařízení ve spojení s kartami studentů a 
zaměstnanců, 

- byl předložen Projekt evakuačních opatření vedoucím STPS Mgr. Šteflem k připomínkování, 
- přístup do budovy a role studentů – senátorů v systému IdM 
- byl podán podnět vedení FSv pro vytvoření prostoru pro prezentace oslav ukončení studentů 

a zamezení poškozování prostoru před hlavním stupem do budov FSv 
Dále byl studován návrh na vytvoření Klubu alumni pro absolventy FSv. Tento bod bude podrobněji 
rozpracován v roce 2021. 

 
 

7. Závěrem  
 
Vedení AS FSv děkuje členům akademické obce fakulty za pomoc při naší činnosti a členům senátu za obětavou 
práci pro rozvoj FSv ČVUT v Praze.  
 
 
V Praze 23. 4. 2020 

 
Jiří Cajthaml 
Jakub Holan  
Michal Chalupa 
Aleš Jíra 
Jan Kašpar 
Michal Polák 
Rostislav Šulc 
František Wald 
 
 
Jiří Pazderka v.r. 


