
Usnesení AS FEL 

schválená na 6. řádném zasedání dne 14. 10. 2016 

 
Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty elektrotechnické se 

usnesl na svém 6. řádném zasedání dne 14. 10. 2016 takto: 
 

 

Usnesení 6/1  
AS FEL projednal Směrnici pro přijetí do bakalářských studijních programů. 

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0.  

 

Usnesení 6/2  
AS FEL schválil Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEL 

ČVUT v akademickém roce 2017/2018. 

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0.  

 

Usnesení 6/3  
AS FEL projednal Směrnici děkana pro přijímací řízení do magisterských studijních programů 

v akademickém roce 2017/2018 s návrhem sjednotit podmínky na úroveň českého jazyka cizinců 

se směrnicí pro bakalářské studium. 

Výsledek hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0.  

 

Usnesení 6/4  
AS FEL schválil Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech na FEL 

ČVUT v akademickém roce 2017/2018 s navrženými úpravami. 

Výsledek hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0.  

 

Usnesení 6/5  
AS FEL souhlasí se jmenováním nových členů Vědecké rady ČVUT FEL: 

Ing. Pavla Noska (ABB), doc. Pavla Vrby (Foxconn CZ), Dr. Petra Somola (Cisco). 

Výsledek hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0.  

 

Usnesení 6/6  
AS FEL ČVUT vyjádřil znepokojení nad situací ve vedení ČVUT a souvisejícím nelichotivým 

mediálním obrazem. 

AS FEL ČVUT proto vyzývá rektora ČVUT prof. Konvalinku, aby: 

• se oficiálně vyjádřil k aktuální situaci a zveřejnil plánované kroky k její nápravě, 

• zajistil nezávislý finanční audit ČVUT a jeho výsledky bezodkladně zveřejnil akademické 

obci ČVUT, 

• vysvětlil, na koho a proč byly objednány osobní prověrky vrcholných představitelů ČVUT 

a k čemu byly použity, 

• vyvodil svoji osobní zodpovědnost za vzniklou situaci v řízení ČVUT. 

AS FEL ČVUT žádá AS ČVUT, aby: 

• se aktivně zabýval situací a zajistil transparentní řízení ČVUT, jehož součástí je 

projednávání zásadních rozhodnutí kolegiem rektora, 



 

• zvážil návrh na odvolání rektora v případě, že nedojde k rychlému výraznému zlepšení 

způsobu řízení lidských a finančních zdrojů na ČVUT. 

AS FEL ČVUT se obrací na fakultní senáty ČVUT s žádostí, aby se situací aktivně zabývaly a 

zaujaly jednoznačné stanovisko k dění na ČVUT. 

Výsledek hlasování: pro 18, proti 1, zdržel se 1.  

 

Usnesení 6/7  
AS FEL jmenuje volební komisi pro volby do AS ČVUT ve složení Košťál, Pravda, Švec. 

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 2.  

 
 

Všechna usnesení AS FEL jsou platná okamžikem jejich schválení. 

 

7. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FEL SE BUDE KONAT 11. 11 2016 

od 9:00 v místnosti č. 80 

 

8. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FEL SE BUDE KONAT 9. 12. 2016 

od 9:00 v místnosti č. 80 

 

 

Předsednictvo AS FEL 

 

 

 

 

 Prof. Ondřej Jiříček Ing. Radek Havlíček Ing. Jiří Svatoň 

 předseda předsedající tajemník 


