
Zápis z 9. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 27. 1. 2017 

Přítomni:  Čmejla, Faigl, Havlíček, Jiříček, Kočárník, Koller, Pačes, Roztočil, Skalický, Švec, 

Vítek, Vokřínek, Čerňan, Finsterle, Hodná, Reichl, Svatoň, Váňa, Zoubek. 

Omluveni:  Navara, Železný, Čeřovský, Košťál, Lachmanová, Roch. 

Hosté:  Jakovenko, Jelínek, Mráz, Olšák, Polívka, Ripka, Sláma. 

Předsedající:   Havlíček, předseda: Jiříček, tajemník: Svatoň.  

Program zasedání: 

1. Schválení programu 9. řádného zasedání  

2. Schválení zápisu 8. řádného zasedání  

3. Projednání Časového plánu akademického roku 2017/2018 

4. Informace o stěhování kateder, výpovědi ze Zikovy ulice  

5. Zprávy z kolegia a grémia rektora a AS ČVUT 

6. Diskuse o Vyhodnocení ADZ a Plánu realizace Strategického záměru FEL na rok 2017 

7. Stav nové legislativy 

8. Shrnutí DOD, problémy a náměty (Ing. Sláma) 

9. Výběrová řízení na nákupy výpočetní techniky, přístrojů, IT materiálu 

10. Modernizace realizace inventury na FEL 

11. Termín příštího zasedání 

12. Různé 

 

9:05 

Ad 1. 

Program 9. řádného zasedání byl schválen 16/0/0 (pro/proti/zdržel se).  

 

Ad 2. 

Zápis z 8. řádného zasedání byl schválen 13/0/3. 

 

9:09 

Ad 3. 

Projednání Časového plánu akademického roku 2017/2018 

Jelínek: Představil návrh. Prezentovaný plán je výsledkem koordinace s FS a FSv, nebylo by vhodné jej 

měnit. 

Vokřínek: Problém s přesunem jednoho dne má za následek dva výukové úterky v jednom týdnu a to 

bohužel na konci semestru kolem zápočtového týdne. Navrhuji realizovat přesun dříve na začátku 

května. 

Havlíček: Bod jen projednáváme. Tento rok už nebudeme měnit, příští rok více dohlédneme. 

Jiříček: Doporučujeme vedení, aby se tomu příští rok věnovalo. Bod je projednán. 

Dodatečná diskuze k bodu pokračovala v 9:47, viz níže. 

 

9:24 

Ad 4.  

Informace o stěhování kateder, výpovědi ze Zikovy ulice  

Havlíček: Katedra jazyků je již přestěhována. Prostory byly předány k 31. 1. 2017. 

Ripka: Nájemné za tyto prostory tak nebudeme platit od 1. února. Zbylé katedry jsou již také připraveny 

na stěhování, prostory v nové budově však ne. Připravují se dodatečné příčky. Stěhování očekáváme 

během léta. Kat. řídící techniky se stěhovat zatím nebude. Rektor odmítá dát dislokační příkaz. Prostory 

byly místo toho přiděleny CIIRC, ten by rád zpětně pronajímal katedře, ale to odmítáme. Takový způsob 

sdílení prostor zatím ani nikdy na ČVUT nebyl, požadavek je nejvýše neobvyklý. Náklady na provoz 

budovy zatím nebyly vyčísleny, budou ale určitě vyšší. V rámci naší fakulty se budou ale vyrovnávat, 

aby katedry v nové budově na tom nebyly hůře. Katedrám totiž nebude co závidět, tyto prostory 

nepřináší vyšší standard. 



Jiříček: Objekt má obrovské a nereálné prostorové rezervy. Souhlasí, že by měl být vydán dislokační 

příkaz. 

Švec: A je to takový problém? 

Ripka: Smlouva s CIIRC není vhodná pro dislokaci. Požadavek na nás je iracionální. Pokud by byla 

taková smlouva vypovězena, katedra by se neměla kam vrátit. Jsou v tom taktéž osobní spory. 

Váňa: Přeje si tedy vedení katedry přestěhovat? 

Ripka: Ano, problém je jen nevydaný dislokační příkaz. 

 

9:38 

Ad 5. 

Zprávy z kolegia a grémia rektora, AS ČVUT 

Ripka: Jednání o statutu jsou dlouhá. 

Olšák: AS ČVUT je nový, včetně předsednictva. Lze očekávat změny v pohledu senátu na nějaké věci. 

Statut a jeho zpoždění už začíná být problémem. Zejména nedostatečná komunikace a zapracování 

připomínek selhává. 

Ripka: ČVUT ještě nezačalo připravovat metodiku tvorby rozpočtu na tento rok. Chybí nám informace 

k nové budově a plánované půjčce 190 mil. na ni, další informace o nemovitém majetku ČVUT. 

 

9:47 

k bodu Ad 3. 

Švec: Navržený souběh bakalářky i diplomky v jeden den je špatný. 

Jelínek: Naopak od kateder jsem měl opačný argument dny odevzdání spojit. 

 

9:49 

Ad 6. 

ADZ a strategický záměr 

Ripka: Přibyly nové okruhy. Jako zveřejňování smluv, digitalizace přijímacího řízení a další. 

 

9:51 

Ad 7.  

Stav nové legislativy 

Faigl: Neoficiální elektronické hlasování v senátní konferenci vypadá tak, že senát se nechce v úpravách 

svých předpisů zabývat dvoukomorovým systémem, ale chce se zabývat souběhem funkce senátu a 

děkana. 

Ripka: Ještě ke Statutu ČVUT. Zpoždění je opravdu špatné, ostatní VŠ již mají hotovo. Naše připomínky 

ČVUT má. Jsou to například poplatky za studium, které by neměly být řízeny z Rektorátu, dále chceme 

například explicitně „legalizovat“ stipendijní fondy fakult. Jedná se i o další připomínky: etická komise, 

právo fakulty určovat zaměření vědecké činnosti atd. Děkan dále není brán jako rektorův podřízený. 

Kancléř by neměl být členem vedení ČVUT. Vyhověno nám bylo již v případě "zásady jednoho 

vedoucího". 

 

10:02 

Ad 8. 

Informace o DOD (Ing. Sláma, vedoucí PR FEL) 

Sláma: Prezentoval odhad návštěvy, cca po 800 lidech na obou pracovištích (Dej i KN). Lednový termín 

byl návštěvností menší asi o 40 %. Byla prezentována hodnocení dotazníků z Dejvic. Většina 

přednášejících bohužel neumí prezentovat v domluveném čase a protahuje na úkor ostatních, světlou 

výjimkou je prof. Sýkora, jeho prezentaci hodnotím velice dobře. Děkujeme všem za dobré výstupy do 

médií. Zvláště v ČRo máme hodně výstupů. 

Ripka: Hodně se zlepšila ochota kateder vystupovat v médiích a připravovat tiskové zprávy. 

 

 

 

 

 



 

10:13 

Ad 9. 

Výběrová řízení na nákupy 

Mráz: Odpovědnost za dodržení zákona je nově přenesena na jednotky, tj. i na fakultu. Řešíme to 

společně s tajemníky ostatních fakult. Problém je s definicí „komodity“, řešíme to i s pomocí právníků. 

Do března bude připravena podpora. 

 

10:19 

Ad 10. 

Elektronizace inventury 

Skalický: Na spoustu věcí zde máme elektronickou podporu. Bylo by vhodné udělat elektronickou 

podporu i pro inventuru. Navrhuji prodiskutovat na EKAS. 

Skalický: Za minulého vedení byla nějaká iniciativa nastartována. Nové vedení slíbilo navázat práci 

v mnoha iniciativách. Je to tak? 

Ripka: Ano. 

 

10:22 

Ad 11 

Termín příštího zasedání 

Jiříček: Bylo by možná dobré plánovat termíny vždy alespoň dva dopředu. Nebo např. "poslední pátek 

v měsíci". Bylo vedení ochotné na to přistoupit? 

Ripka: Ano. 

Váňa: Co první pátek v měsíci? Kvůli Vánocům. 

Jiříček: Tím se problém také neřeší. Navrhuji poslední pátek v měsíci.  

Hlasování: (17/0/1) - Poslední pátek v měsíci bude zasedat AS FEL. 

 

10:30 

Ad 12 

Různé 

Ripka: Stav OP projektů. Zatím nejsou další informace o úspěšnosti. Blíží se výzva č. 28 „Lidské zdroje 

pro vědu výzkum“, tzv. HR award. Budeme se pravděpodobně ucházet, koordinuje Mottl a Bačovský.  

Jiříček: HR award je požadavek na účast v Marie-Curie a H2020. Podmínky na certifikát jsou ale dost 

tvrdé a možná i trochu v rozporu s naším právním řádem. 

 

Jiříček: Máme nového člena: Bc. Roch. Také apeluji zejména na studentské členy, aby předsednictvo 

řádně informovali o případných změnách svého členství. 

 

Pačes: Karta Multisport. Byla nám nabídnuta cena 650 Kč.  

Ripka: Na Sociálním fondu ČVUT leží dostatek peněz, považuji toto za vhodný návrh. Navrhnu 

novelizaci směrnice rektora umožňující platby z fondu. 

 

 

Termín příštího řádného zasedání byl stanoven na 24. 2. 2017, v 9:00, v místnosti č. 80. 

 

Zasedání AS FEL skončilo v 10:45. 

 

 

Zapsal: Svatoň  další úpravy: předsednictvo 


