
Zápis 2. zasedání akademického senátu ČVUT FEL
ze dne 7. 5. 2010

Přítomni: Petr Boreš, Martin Dobiáš, Jindřich Fuka, Karel Hoffmann, Vladimír Janíček,
Miroslav Lev, Mirko Navara, Jiří Novák, Michal Pěchouček, Michal Píše, Ivan Pravda, Petr
Skalický, Jan Bauer, Karol Bujaček, Radomír Černoch, Michal Kubínyi, Ondřej Kučera,
Karel Lebeda, Lenka Mudrová, Ján Scheirich, Jan Sláma, Jiří Zemánek.
Hosté: Marie Demlová, Václav Havlíček, Ivan Jelínek, Pavel Mindl, Igor Mráz, Petr Olšák,
Pavel Ripka, Boris Šimák, Zbyněk Škvor.
Omluven: Petr Habala.
Předsedající: Lenka Mudrová
Tajemník: Karel Lebeda

1. Schválení programu 2. zasedání AS FEL.

Program byl schválen v předloženém znění:

1. Schválení programu

2. Schválení zápisu z 1. řádného zasedání

3. Rozdělení finančních prostředků ČVUT FEL

4. Stav a budoucnost Volebního a Jednacího Řádu AS FEL

5. Různé:

a) informace o harmonogramu ČVUT FEL

b) rozvojové projekty a FEL (T. Polcar)

c) e-mailová konference senat

d) doplnění disciplinární komise

6. Termín dalšího jednání AS FEL.

19-0-0 Program byl schválen.

2. Schválení zápisu z 1. řádného zasedání.

19-0-1 Předložený návrh zápisu z 1. řádného zasedání AS FEL byl schválen.

Předseda senátu blahopřál novým profesorům k jejich jmenování prezidentem republiky
minulý týden.
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3. Rozdělení finančních prostředků ČVUT FEL.

Nejprve tajemník seznámil senát s návrhem rozpočtu, který byl projednáván EKAS. Poté
senátor Fuka informoval o průběhu jednání EKAS a jejích závěrech. Boreš následně infor-
moval o jednání grémia.
Po těchto úvodních informacích následovala rozsáhlá diskuse, která se týkala různých
aspektů rozpočtu a finančních toků. Bylo mimo jiné konstatováno:

• Grémium rozhodlo, že do procesů vedoucích k projektům se spoluúčastí fakulty bude
fakulta vstupovat na základě iniciativy vedoucích kateder, kteří získají podporu ostat-
ních a po schválení grémiem budou definovány meze pro účast fakulty. Tato koncepce
má výhodu v prohloubení vzájemné spolupráce kateder.

• Bylo konstatováno, že došlo k výraznému poklesu přímo rozpočtovaných příjmů kate-
der. Současně dochází k navyšování příjmové části pro děkanát a další fakultní složky.
Diskuse ukázala řadu aspektů tohoto problému, mimo jiné i ne v obecném povědomí
zcela ujasněnou úlohu a přínos služeb děkanátu.

• Byla diskutována otázka režie grantů (navýšení poměru dělení ve prospěch fakulty).
Tajemník upozornil na to, že letos je nově konstruován příspěvek na činnost rekto-
rátu a centrálních složek ČVUT v podobě pětiprocentního odvodu z objemu peněz,
které projdou účetnictvím. Současně upozornil na to, že jsou koncepčně podporovány
fakultou zahraniční granty, kde je odvod v rámci fakulty pouze 15 % z mzdových pro-
středků, přestože odvod vůči rektorátu je standardně ze všech prostředků. Čili i to
je jedním z důvodů přerozdělení podílu režie. Navíc v některých případech není ani
uvedený odvod u zahraničních grantů plně uplatňován (v závislosti na podmínkách
grantů).

Senátor Pěchouček upozornil na to, že podle informace tajemníka katedry je odvod
katedry ze zahraničních grantů 20 %. Do příštího jednání AS s tajemníkem FEL
vyjasní tuto informaci a bude informovat AS FEL.

• Senátor Píše: Dotaz na přípravu nové koncepce rozdělování peněz.

Děkan odpověděl, že vedení přijde do příštího rozpočtového období s novou koncepcí
rozdělování peněz, zahrnující metriku k hodnocení pedagogické činnosti.

Bylo konstatováno, že
”
Kometa“ je nástroj k rozdělování finančních prostředků, který

umí rozdělit libovolné prostředky, ale neobsahuje žádné prvky podporující efektivitu
procesu. Jedním z problémů posuzování hospodaření jsou změny metodiky finan-
cování a její poměně složitá pravidla. Ta se odrážejí mimo jiné v tom, že částka
rozdělovaná v rámci rozpočtu se snižuje a narůstají adresně rozdělované finanční
prostředky, které přicházejí na pracoviště přímo. Tím vzniká problém financování
běžných provozních záležitostí zejména na úrovni kateder.

• V rámci diskuse vystoupil rektor ČVUT, který připomněl, že celkově je ČVUT jednou
ze čtyř veřejných vysokých škol, kterým byly proti loňsku díky zahrnutí kritérií kvality
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prostředky navýšeny (v pořadí UK, VŠCHT, ČVUT, MU). Dále uvedl dopady nové
metodiky rozdělení na rozpočty jednotlivých fakult. Upozornil na to, že prostředky
pro

”
vlastní“ rektorát byly proti loňsku sníženy.

K dotazu senátora Navary na poplatek při ukončení studia rektor konstatoval, že
podle svého slibu příslušný předpis změnil a v současné době již poplatek nebude
vybírán.

• Senátor Bujaček se otázal děkana, zda si myslí, že dílny dopadnou lépe než katedra
informatiky.

Odpověd děkana: Nechal katedře počítačů jeden rok ke zformování. Analýza fy Triton
ukázala rezervy ve fakultním rozpočtu, od příštího roku najde 10 milionů, katedra
informatiky rozhodně bude. Současný stav je neutrální, fakultu nestojí ani korunu.

• V závěru děkan konstatoval, že vedení nemá problém s respektováním požadavků
EKAS a tajemník představil upravenou variantu rozpočtu. Proti původně předložené
jsou v ní následující změny:

– Položka mzdy kateder navýšena o 1 milion korun.

– Položka mzdy děkanát, SVTI, TPO souhrnně pokles o 1 milion korun, konkrétní
rozdělení je věcí vedení.

– Položky LVR mzdy, zákonné odvody, provoz a investice přesunuty do vázané
rezervy děkana.

Poté se přistoupilo k hlasování. Senátor Kubínyi požádal o hlasování nadpoloviční většinou
a o tajné hlasování. Tajné hlasování podpořilo deset přítomných senátorů, byla tedy splněna
podmínka jedné čtvrtiny senátorů.
Navržena komise pro hlasování: Kubínyi, Kučera, Bujaček.
17-0-3 Komise byla schválena
Tajné hlasování k otázce přijetí předloženého upraveného návrhu rozdělení finančních pro-
středků ČVUT FEL na rok 2010.
14-4-3 Předložený návrh byl v tajném hlasování schválen.
Poté bylo navrženo usnesení číslo 2/1:

”
AS FEL na základě tajného hlasování nadpoloviční většinou (14-4-3) schvaluje před-

ložený návrh rozdělení finančních prostředků ČVUT FEL na rok 2010 upravený dle návrhu
EKAS.“
21-0-0 Usnesení bylo schváleno.

4. Stav a budoucnost Volebního a Jednacího Řádu AS FEL.

Předseda senátu v úvodu poděkoval kolegovi Olšákovi za jeho angažovanost při přípravě
na jednání AS ČVUT a při vlastním jednání AS ČVUT.
Děkan seznámil senát s odpovědí, kterou obdržel z AS ČVUT.
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Senátor Navara upozornil na problematický požadavek používání označení ČVUT FEL
v některých vazbách. Požadavek je v rozporu se standardy českého jazyka. Bylo konstato-
váno, že legislativní komise projedná s vedením situaci a na příštím jednání senátu navrhne
další postup.
Při této příležitosti bylo rovněž konstatováno, že legislativní a pedagogická komise projed-
nají návrh na úpravu

”
Předpisu pro provádění studijních programů na FEL“, který zaslal

proděkan Jelínek tak, aby mohla být na příští zasedání vedením předložena jeho výsledná
varianta, případně reagující na připomínky obou komisí.

5. Různé:

5a. Informace o harmonogramu ČVUT FEL.

Senátor Lebeda připomněl, že byl zpracován a zveřejněn harmonogram na další školní rok
(14+6 týdnů, konec výukové části těsně před Vánoci) a v současném harmonogramu bylo
upraveno zkouškové období (přibyl mimořádný týden v září).
Proděkan Jelínek stručně vysvětlil některé aspekty.
Poté byla připomenuta anketa, která bude v pondělí 10.5. otevřena za letní semestr. Pro-
děkan Jelínek informoval o nových úpravách – mimo jiné učitelé po uzavření ankety budou
mít opět možnost reagovat na hodnocení, bude doplněno číslování komentářů, čili bude
možné reagovat i na konkrétní komentář. Učitel potvrdí souhlas se zveřejněním

”
zaškrtnu-

tím okénka“ v rámci tohoto formuláře.
Senátor Navara dal námět k doplnění ankety nejen o hodnocení učitelů, ale i např. stu-
dijního oddělení apod. Bylo konstatováno, že tato možnost zde je již nyní v rámci tzv.

”
fakultní“ otázky, pro další běhy je to zajímavý podnět pro pedagogickou komisi.

Po krátké diskusi, zaměřené zejména na otázku, v jakém režimu anketu otevřít, proběhlo
hlasování o doporučení:

”
Anketu v prvé fázi otevřít v režimu přístupu po ukončení před-

mětu, teprve v závěru otevřít v režimu přístupu pro všechny zapsané.“ 12-2-7

5b. Rozvojové projekty a FEL (T. Polcar).

T. Polcar přednesl prezentaci k rozvojovým programům. Prezentace je přílohou zápisu.
K prezentaci proběhla diskuse, která ukázala, že jsou náměty k této problematice. Bylo
proto doporučeno, aby tuto problematiku projednala komise pro VaV.

5c. E-mailová konference senat.

Senátor Bujaček informoval o reakci na výzvu o registraci zájemců o členství v této kon-
ferenci.
Po diskusi byl navržen seznam zahrnující členy AS FEL, AS ČVUT z FEL, vedení a dále
Z. Houfa, V. Hlaváče, P. Olšáka, P. Ripku.
16-0-1 Bylo schváleno.
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V rámci tohoto bodu bylo navrženo doplnění komise EKAS o M. Navaru a komise VaV
o J. Scheiricha.
17-0-0 Schváleno.

5d. Doplnění disciplinární komise.

Na místě byl navržen student Vojtěch Křížek, který v komisi pracoval v uplynulém období.
Dále byli zejména studentští senátoři vyzváni k přípravě dalších návrhů. Jedná se o ná-
vrhy členů disciplinární komise – studentů. Návrhy je třeba zaslat předsedovi AS, který je
souhrnně předá děkanovi. Návrhy je třeba zaslat do 18.5.

Další témata:
Předán podnět z AO k problematice požadavku uvádět publikace pod celým názvem Czech
Technical University in Prague, přitom v řadě databází je používána zkratka CTU a jsou
pak problémy s vyhledáváním. Proděkan Škvor stručně reagoval (jde o problém v souvis-
losti i např. se sdělovacími prostředky apod.). Závěr – komise VaV ve spolupráci s pro-
děkanem zváží, zda by senát mohl svou aktivitou podpořit snahy proděkana o řešení této
problematiky.

Připomínka k předání materiálů komise VaV k habilitačním řízením (Navara). Závěr –
předseda AS FEL zajistí, na příštím zasedání bude informovat.

6. Termín dalšího zasedání AS FEL.

Příští zasedání: 4.6.2010 od 8.30 hod.
13-2-1 Návrh byl schválen.

Příští zasedání senátu bude 4. 6. 2010, začátek v 8:30.
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