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(9:04) 

Zahájení zasedání. 

1. Schválení programu 30. řádného zasedání AS FEL 

Program 30. řádného zasedání Akademického senátu ČVUT FEL. 

Hlasování: 23/0/0. 
→ Program byl schválen. 

2. Schválení zápisu 29. řádného zasedání AS FEL 
Schválení zápisu z 29. řádného zasedání AS FEL. 

Hlasování: 21/0/2. 
→ Zápis byl schválen. 
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3. Přivítaní nového člena AS FEL  
(9:07) 

Roztočil: Doc. Skalický složil mandát ze zdravotních důvodů. Od minulého úterý je členem AS FEL 
prof. Klíma. 

4. Volba děkana  
(9:10) 

Havlíček: V minulých dnech bylo dohodnuto, že diskuze o tomto bodu nebude. Rád bych vyzval 
mluvčího volební komise, aby nám představil algoritmus volby. 

Koller: Viz "Algoritmus voleb kandidáta na děkana". 

Systém hlasování: +/0/- 

Výsledky 1. kola předvýběru:  

Husák: 9/4/10, výsledné saldo = -1  

Jiříček: 12/2/9, výsledné saldo = +3  

Páta: 16/2/5, výsledné saldo = +11  

Šimák: 5/2/16, výsledné saldo = -11  

Z předvýběru vyřazen prof. Šimák. 

Výsledky 2. kola předvýběru:  

Husák: 9/3/10, výsledné saldo = -1  

Jiříček 10/2/10, výsledné saldo = 0  

Páta: 15/1/6, výsledné saldo = +9  

 Z předvýběru vyřazen prof. Husák. 

Výsledky 3. kola předvýběru:  

Jiříček: 10/2/11, výsledné saldo = -1  

Páta: 14/1/8, výsledné saldo = +6  

Z předvýběru vyřazen prof. Jiříček 

Kandidátem na děkana je stanoven prof. Páta 

Volba kandidáta na děkana FEL ČVUT: 

Hlasování: 18/1/4 

→ Kandidát byl zvolen. 

Havlíček: Ještě je nutné schválit usnesení senátu.   

 

Usnesení 30/1: 

Usnesení: AS FEL navrhuje dle par. 27 odst. 1, písm. g a odst. 3 zákona o vysokých školách 
prof. Mgr. Petra Pátu, Ph.D., na funkci děkana ČVUT FEL pro funkční období 2019-2023. 

Hlasování: 24/0/0. 

→ Usnesení bylo schváleno. 

Roztočil: Srdečně děkuji prof. Pátovi, děkuji všem kandidátům, kteří se boje účastnili. Boj probíhal 
korektně. Přeji panu profesorovi, aby jeho volební období bylo úspěšné, věřím, že jeho spolupráce 
se senátem bude korektní a fakultu povede úspěšně.  
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Páta: Děkuji za důvěru, děkuji také všem třem protikandidátům. Role senátu je zodpovědná, proto 
děkuji všem, kdo ji zastávají. Volba děkana byla náročná, zažil jsem ale i řadu pozitivních věcí. Rád 
bych, aby následující spolupráce byla společná, jak se členy senátu, tak se členy akademické obce.  

 

Jakovenko: Děkuji všem kandidátům, kteří se boje zúčastnili. Přeji vítěznému kandidátovi, aby se 
mu podařilo posunout fakultu o krok dále. 

(10 min přestávka) 

 

 

5. Návrh 1. změny Jednacího řádu AS FEL 

(10:35) 

Navara: Nechce dříve promluvit předseda legislativní komise? 

Faigl: Na legislativní komisi nezazněla žádná námitka, proč návrh nepodat znovu, proto bych vrátil 
slovo prof. Navarovi.  

Navara: Vyjadřuji se za ty, kteří dokument připravovali. Chtěl bych oslovit všechny, kteří s většinou 
změn souhlasí. V dokumentu se sbližují podmínky pro schvalování dokumentů. Změna by také 
pomohla situaci, kdy budou senátoři nepřítomní, nebo jejich místa nebudou obsazená.   

Havlíček: Děkuji, předpokládám, že věci se řešily na poslední legislativní komisi. Zdůrazňuji, že se 
při volbě řídíme původním jednacím řádem. Prosím zájemce o členství ve volební komisi.  

 

 

Komise: Navara, Vítek, Jiříček. Komise je schvalována jako celek. 

Hlasování: 21/0/3. 

→ Komise byla schválena. 

 

Ke schválení změn je třeba 3/5 všech členů AS FEL. Tajné hlasování. 

Hlasování: 15/5/4. 

 → Návrh změn byl schválen. 

 

 

Usnesení 30/2: 

Usnesení: AS FEL schvaluje návrh 1. Změn jednacího řádu AS FEL. 

Hlasování: 24/0/0. 

→ Usnesení bylo schváleno. 
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6. Vyhlášení voleb do AS FEL a ustanovení volební komise pro volby 
do AS FEL 

(10:52) 

Roztočil: AS FEL končí na konci března tohoto roku, podle volebního řádu je nutné vyhlásit volby. 
Teoreticky by stačilo vyhlásit volby na příštím zasedání, ale řada členů je již omluvena, navrhuji 
proto vyhlásit volby dnes.  

Havlíček: Zatím se ke mně dostala dvě jména kandidátů do volební komise. Petr Benda již poslal 
souhlas se svou nominací, Božena Mannová zatím svůj souhlas nedodala.  

Faigl: Mám informaci, že na tomto souhlasu pracuje.  

Havlíček: Myslím, že počet členů by měl být minimálně tři. Rád bych vyzval studenty, kteří se 
nechystají v příštích volbách kandidovat.  

Roztočil: Rád bych připomněl volební řád AS FEL, článek 3. Z přítomných proto mohou být členem 
pouze ti, kteří kandidovat nebudou.   

Roztočil: Právě jsem dostal souhlas od Ing. Jakuba Svatoše, Ph.D.  

Havlíček: Využil bych volného času, bod bych dočasně přerušil a přesunul se k dalšímu.   

 

7. Metodika rozdělování finančních prostředků pro rok 2019 
(11:06) 

Havlíček: Pan tajemník mi sdělil pouze, že metodiku je nutné poslat do ekonomické komise. Vyzval 
bych proto mluvčího ekonomické komise k jejímu svolání.   

 

Koller: Prosím členy ekonomické komise o zdržení se po zasedání. 

8. Různé 
(11:08) 

Jakovenko: Stále se jedná o GE Aviation. Byl schválený plán institucionálních akreditací včetně 
podrobného rozpisu potřebných akcí. Podle toho by ČVUT mělo podat žádost do konce září. 
Oblasti vzdělávání za FEL by měly být: Informatika, Elektrotechnika, Robotika. Mělo by dojít k 
navýšení peněz z ministerstva, ukazatel A by měl být navýšen o cca 80 mil. Kč na celkových cca 1,4 
mld. Kč. Rozdělení na jednotlivé součásti ČVUT se teprve musí dojednat. Běží sbírka na 
rekonstrukci varhan v Betlémské kapli, je vybráno již cca 2,5 mil. Kč z uvažovaných cca 8,7 mil. Kč. 
Více informací včetně architektonických návrhů je na stránce varhany.cvut.cz (poznámka 
zapisujícího: v době pořízení zápisu je na inkriminovaném webu pouze jeden snímek vizualizace 
jediného návrhu).  

Jiříček: Důležitější než architektonický návrh je podle mě kvalita nástroje a dodavatel, otázka 
designu je na tom to nejlevnější. 

Jakovenko: Co se návrhů týče, vzhledem k tomu, že varhany budou rozměrné, řeší se, jak je 
umístit, protože budou nejspíše zakrývat některé fresky, jak je patrné i z vizualizace na webu. 

Jiříček: Ty fresky jsou památkově chráněné? 

Jakovenko: Pravděpodobně ne. 

Jiříček: Ještě k institucionální akreditaci - měli bychom na rektorát ČVUT tlačit, aby bylo podáno co 
nejdříve, začíná být ostuda, že jsme to ještě neudělali, z velkých škol jsme bezpečně poslední. 
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Jakovenko: To je naprostá pravda, nicméně teď už asi nemá cenu spěchat, když jsme nepodali 
mezi prvními. Například Univerzita Karlova podala mezi prvními, mají to schváleno od přelomu 
března a dubna. 

Jiříček: Dovolil bych si upřesnění, jednotlivé oblasti vzdělávání nesouvisejí s fakultami. 

Jakovenko: Nesouvisejí. My se například v oblasti vzdělávání Informatika budeme prolínat s FITem 
a podobně. 

Jiříček: Nechci vám do toho mluvit, ale určitě se nás týká také energetika. 

Jakovenko: Ano, to jsem nezmínil. 

 

Horynová: Objevil se problém s fórem FEL, je zahlceno spamem, jako dočasné řešení bude fórum 
uzavřeno pro neregistrované diskutující, fórum je již dnes využíváno jen pro vnitřní komunikaci, 
vnější komunikace (zájemci o studium) se dnes řeší v drtivé většině případů přes sociální sítě (FB), 
případně dalšími kanály. Bude se řešit nová platforma, ale je to záležitost na několik měsíců, takže 
to bude záležitost pro nový senát. 

Petrášek: Pokud by se o fórum starali všichni jeho současní správci, je podle mě situace udržitelná 
i nyní. Nemám ale nic proti novému řešení.  

Lachmanová: Fórum je prý v gesci AS FEL, ale jak konkrétně je za něj zodpovědný?  

Horynová: To nikdo neví. Nevíme to my, neví to PR, ani SVTI. Všichni si to přehazují jako horkou 
bramboru. 

Havlíček: Nevěděli jsme to ani na začátku. 

Horynová: Dle SVTI vzniklo fórum na popud AS FEL, proto SVTI předpokládá, že je v gesci AS FEL. 
Problém se spamem se týká pouze veřejné části, kam mohou přispívat i neregistrovaní 
přispěvatelé. Bylo to myšleno pro nejširší zájemce o studium. Ostatní části fóra fungují bez 
problémů a do zavedení nové platformy budou fungovat normálně. 

 

Pavelka: Na koho se obrátit, jakožto správce e-mailové konference AS FEL, s předáním e-mailové 
konference novému senátu? 

Havlíček: Pravděpodobně SVTI, nikdo kompetentnější mě nenapadá. 

Vokřínek: Je opravdu nutné, aby senát měl vyčleněného jednoho člena, který se o to stará? Souvisí 
ta práce opravdu s výkonem mandátu? Nemohlo by tu správu vykonávat SVTI jako službu bez 
účasti aktuálního člena senátu? 

Pavelka: Správa konference vyloženě nevyžaduje mandát senátora. Jde v podstatě o to, 
schvalovat příspěvky, které jsou od osob mimo povolený mailing list a přidávat nové senátory do 
tohoto mailing listu. 

Vokřínek: Kromě přidávání nových senátorů to může provádět i někdo mimo senát. 

Vítek: Byla by vhodná proaktivní činnost senátu, aby SVTI nemuselo samo sledovat, co se v senátu 
děje. 

Koller: Ohledně předání není třeba nic zjišťovat, stačí zajít za Ing. Černíkem.  
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9. Termín příštího zasedání AS FEL 
(11:24) 

Únorové zasedání bude v obou možných termínech ovlivněno jarními prázdninami. Orientační 
hlasování: 

Termín 15. 2.: 13 hlasů 

Termín 22. 2.: 20 hlasů 

Příští zasedání tedy bude 22. 2. 2019. Termín březnového hlasování bude rozhodnut na únorovém 
zasedání AS FEL. V úvahu připadají termíny 22. 3. a 29. 3. 

Pokračování bodu 8 - Různé 
Navara: Objevily se problémy s FEL Wiki v souvislosti s aktualizací anglického zápisu ze zasedání 
AS FEL. Konstatuji, že po roce užívání se FEL Wiki jeví jako velmi nespolehlivá a proto ji 
nedoporučuji k dalšímu používání. 

Pokračování bodu 6 – Volby do AS FEL 
Roztočil: Třetím členem komise by byl Ing. Jiří Cejp.  

Havlíček: Tímto máme minimálně tři členy.   

Roztočil: Pokud akceptujeme ústní souhlas, můžeme počítat i se čtvrtým členem. 

Komise pro volby do AS FEL pro funkční období 2019-2022:  

Petr Benda 

Jakub Svatoš 

Jiří Cejp 

Božena Mannová 

Komise je schvalována jako celek. 

Hlasování: 24/0/0. 

→ Komise byla schválena. 

Havlíček: Předpokládáme, že komise, až se sejde, určí dílčí termíny voleb, do kdy se mají podat 
přihlášky, jakým způsobem se bude hlasovat, kdy proběhnou samotné volby. 

 

Usnesení 30/3: 

Usnesení: AS FEL vyhlašuje volby do AS FEL pro funkční období 2019-2022. Za účelem realizace 
těchto voleb schvaluje volební komisi pro volby do AS FEL ve složení: Božena Mannová, Jiří Cejp, 
Jakub Svatoš, Petr Benda. 

Hlasování: 24/0/0. 

→ Usnesení bylo schváleno. 

Havlíček: Tímto vyzývám volební komisi, aby se její členové navzájem kontaktovali a začali 
s přípravou veleb. Přeji jim v této činnosti mnoho zdaru. 

 

Zasedání ukončeno 11:39 

Příští zasedání: 22. 2. 2019 

 

Zapsali Košťál, Petrášek 


