
     Zápis z VALNÉ HROMADY 2017 

                         Spolku absolventů a přátel FEL ČVUT – ELEKTRA 

                                               konaná dne 28.3.2018 

 

 Přítomni: dle prezenční listiny 20 členů, omluveni 5 

 Program:  

1. Zahájení 

2. Volby mandátové komise, volební komise a návrhové komise 

3. Zpráva o činnosti spolku v roce 2017 a program činnosti na rok 2018 

4. Zpráva o hospodaření spolku 

5. Zpráva o činnosti spolku z pohledu Dozorčí rady 

6. Informace o 25. setkání absolventů ČVUT FEL 

7. Volba členů Předsednictva spolku na období 2018-2021 

8. Různé 

9. Schválení rozpočtu na rok 2018 

10. Usnesení 

 

1. Zahájení s uvedením programu provedl tajemník doc. Šimek. 

2. Návrh a volba komisí 

 

   Mandátová komise ve složení: Ing. Jirásek a Ing. Mack 

   Volební komise ve složení:  prof. Kučera a prof. Šimák 

   Návrhová komise ve složení:  doc. Kvasnička a prof. Pavelka 

  Volba komisí proběhla s jednoznačným souhlasem. 

3. Zprávu o činnosti spolku v roce 2017 stručně přenesl prof. Ripka.  

          Prof. Ripka zhodnotil proběhlé akce v rámci činnosti spolku a vyslovil poděkování všem, 

kteří se podílejí na jeho úspěšném fungování. Mimo jiné se  zmínil o  tom, že členové Elektry mají 

přístup na akce fakulty jak odborné, tak   kulturní, protože jsou informování prostřednictvím mailu, 

který je rozesílán, případně i tím, že sledují web fakulty, kam jsou informace umísťovány. 

        Ohledně vize činnosti spolku prof. Ripka zdůraznil, že je potřeba získat mladé absolventy ke 

vstupu do ELEKTRY. Existuje databáze LINK-in , kde se sdružují profesní skupiny a již na 

minulých schůzkách předsednictva se hledal způsob, jak využít možnosti podílet se na profesní 

spolupráci bývalých absolventů s fakultou.  Další způsob získávání absolventů fakulty ke vstupu do 

spolku jak navrhl prof. Ripka, je možné při promocích. Jako argument pro vstup do spolku  je 

potřeba zdůraznit, že členstvím zůstává absolvent v kontaktu s fakultou, první rok by bylo členství 

zdarma. Do budoucna se budou hledat další způsoby, jak mladé absolventy oslovit. 

 



4. Zprávu o hospodaření spolku přednesla hospodářka K. Seltsamová. 

 Ze zprávy vyplynulo, že hospodaření v roce 2017 bylo v kladných číslech, a to hlavně 

díky hospodářské činnosti, ze které plynulo každoročně spolku cca 100.000,-Kč do příjmu.  

Hospodářskou činnost vykonávali pracovníci katedry 13116. Další část příjmu tvoří členské 

příspěvky a případně dary - poskytnutý dar v loňském roce 4000,- Kč. 

 

5. Zprávu o činnosti spolku z pohledu Dozorčí rady přednesl její člen Ing. Jirásek. 

Revize účtů a hospodaření proběhla dne 2.3.2018. Zpráva velmi podrobně vyjmenovala všechny 

provedené úkony kontroly a ve vedení účetnictví nebyly shledány závady. Účetní dokumentace 

odpovídá požadavkům podvojného účetnictví. Účetní doklady jsou přehledně uspořádány, 

označeny, evidovány a archivovány. Zpráva byla předána písemně. 

 

6. Informaci a zhodnocení loňského 25. Setkání absolventů ČVUT FEL přednesl doc. 

Šimek. 

Tajemník spolku uvedl statistiku účasti registrovaných účastníků setkání a dokumentoval účast 

jednotlivých ročníků grafy (výstupy z nového systému přihlašování). Podrobně uvedl i finanční 

náklady akce. Celkově z účasti a odezvy zúčastněných lze konstatovat, že o tradiční a úspěšnou akci 

spolku je stále velký zájem, a to zejména u „starších“ ročníků s rokem absolvování 1949-1966. V 

loňském roce byla největší účast u absolventů z roku 1967, 1977 a 1987. Doc. Šimek poděkoval 

všem, kteří se podíleli na organizaci setkání. 

 

          Letošní 26. Setkání absolventů se bude konat 10.11.tr. pro absolventy, kteří promovali v 

letech 1949 až 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, 2003, 2008 a 2013. 

 

7. Volba členů Předsednictva spolku na období 2018-2021: 

  prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. - předseda spolku (vyplývá ze stanov) 

Na období let 2018 až 2021 byli navrženi tito kandidáti: 

  prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. 

  prof. Ing. Boris Šimák, CSc. 

  prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. 

  doc. Ing. Tomáš Šimek, CSc. 

  Ing. Martin Samek 

  Ing. Josef Fárka 

  Ing. Zdeněk Mack 

  Květa Seltsamová 

               Volba členů Předsednictva spolku byla provedena hlasováním jednoznačně. 

          Dozorčí rada spolku: 

            doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. 

            Ing. Lubor Jirásek, CSc. 

            Ing. Martin Beneš, Ph.D. 



              Volba Dozorčí rady spolku proběhla s jednoznačným souhlasem. 

Úkolem nově zvoleného předsednictva je zvolit místopředsedy, tajemníka spolku a pokladníka.   

Schůzka předsednictva spolku byla stanovena na: 

 16.4.2018 (pondělí) 14:00 hod. v místnosti č. 104 (A4: děkanát FEL-1. Patro). 

Prof. Ripka sdělil, že má předběžný souhlas případných kandidátů o uvedené funkce. 

Administrativní práci sekretariátu budou zajišťovat pracovnice sekretariátu děkana, dokud 

nebude rozhodnuto jinak. Ohledně pokladníka je představa, že profesionální pracovnice 

děkanátu budou zpracovávat účetní administrativu za spolupráce se zvoleným pokladníkem. 

8. Různé 

Doc. Šimek informoval, že po kontrole placení členských příspěvků byl rozeslán dopis  těm 

členům, kteří nezaplatili příspěvky za poslední tři roky. Upomínka byla zaslána s termínem 

úhrady do dvou měsíců. V případě, že nebude odezva od adresáta, podle stanov  lze zrušit 

členství. 

  Prof. Ripka sdělil, že hospodářskou činnost převezme fakulta, a proto v případě výpadku    

příjmu bude finanční podpora fakulty z rozpočtu. Prof. Ripka bude do rozpočtu fakulty 

navrhovat na rok 2018 dar pro Spolek ELEKTRA ve výši 100000,-.Kč. 

 Ing. Mack navrhl, zda by nebylo možné pro členy spolku zajistit průkazku člena (čipovou 

kartu). Předseda spolku prof. Ripka vyjádřil souhlas. Ing. Mack přislíbil, že je ochoten se 

této  záležitosti  věnovat. V diskuzi zaznělo, že karta by měla být navázána na úhradu 

členských příspěvků s možností blokace. 

 Ing. Sláma (odd. PR) připravil velmi zajímavý historický materiál – promítl  krátký film ze 

zapůjčených archivních záběrů a další materiál z pracovišť  fakulty,  ke kterému od 

účastníků Valné hromady získával informace, kdo se na snímcích nachází. Mnozí poznali 

bývalé pracovníky na jednotlivých katedrách.  

9. Návrh rozpočtu na rok 2018 

přednesla hospodářka K. Seltsamová.  Rozpočet byl Valnou hromadou schválen bez připomínek. 

10. U S N E S E N Í  

Valná hromada 

 schvaluje se zpráva o činnosti spolku za rok 2017 

 schvaluje se zpráva o hospodaření včetně zprávy Dozorčí rady 

 schvaluje se návrh rozpočtu na rok 2018 

 

           Předsednictvu Spolku Elektra se ukládá: 

 pokračovat v další inovaci webové stránky Spolku Elektra 

 organizovat a připravit 26. Setkání absolventů FEL ČVUT ve stanoveném datu 

10.11.2018 

 zorganizovat  tradiční podzimní i jarní koncert 

 předsedovi spolku zajistit oslovení absolventů v otázce členství v Elektře v rámci 

promocí 

 předsedovi spolku do rozpočtu fakulty na rok 2018 navrhnout dar pro Spolek Elektra 

          



  Valná hromada  

 konstatuje, že bylo zvoleno nové předsednictvo a dozorčí rada spolku 

 děkuje všem končícím členům předsednictva za jejich aktivní činnost. 

 

 

 

Zapsala: J.Ešpandrová 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 


