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Přítomni: Jan Faigl, Radek Havlíček, Martin Hlinovský, Petr Kočárník, Jan Koller, Mirko
Navara (od 9:35), Pavel Pačes, Jaroslav Roztočil, Stanislav Vítek, Jiří Vokřínek, Mar-
tin Čerňan, Tomáš Finsterle, Eva Horynová, Michaela Lachmanová, Lukáš Pavelka, Jan
Petrášek, Jiří Svatoň, Petr Veselý, .

Omluveni: Roman Čmejla, Ondřej Jiříček, Petr Skalický, Filip Železný, Tomáš Košťál,
Tomáš Reichl, Lukáš Zoubek

Hosté: Milan Polívka, Ivan Jelínek, Jiří Jakovenko, Igor Mráz, Šmerha, Karpíšková, Petr
Olšák.

Předsednictvo: Jaroslav Roztočil (předseda), Radek Havlíček (předsedající), Mirko Navara
(tajemník)

1. Schválení programu

9:32Senát nebyl usnášeníschopný, bod vynechán.

2. Schválení zápisu

Bod vynechán.

3. Doplňovací volby do zaměstnanecké komory AS ČVUT

Havlíček: Budeme volit náhradníka za dr. Olšáka.
Olšák: Senát ČVUT již volby vyhlásil, je třeba ustavit komisi.
Návrh komise: Finsterle, Koller, Horynová.
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Schválení návrhu ponecháno na příští zasedání.

4. Návrh rozpisu finančních prostředků FEL na r. 2018

Koller: Tlumočil stanovisko Ekonomické komise a shrnul problematické body: MŠMT opět
změnilo metodiku, těžká meziroční srovnání. Změny platby za samoplátce. Neschází se
komise pro rozdělování 3 mil. Kč za excelenci. Je třeba připravit lepší podporu výběrových
řízení. Pro dělení bodů u bývalých pracovníků je problém některá data ze systému dostat.
Rozpis pro tento rok doporučujeme schválit.
Vokřínek: Diskutovaly ze změny plateb za koeficent K? Jak se změna v hodnocení kvality
promítne do ceny započitetelné hodiny?
Tajemník Mráz: Na výuku půjdou i peníze za kvalitu, ale způsob výpočtu ceny započitetelné
hodiny to neovlivní.
Vokřínek: Výzva k vyššímu čerpání mzdových prostředků za výuku přichází současně s
jejich navýšením; může to narušit strategii odměňování na pracovištích.
Tajemník Mráz, proděkan Polívka: Mzdy pocházejí i z peněz za vědu, takže celkově ke
změně nedochází.
Navara: Dlouhodobá diskuse o koeficientech za vědecké výkony nebyla ukončena. Jsou
někde v předložených materiálech zahrnuty?
Polívka: Jsou nastaveny v tabulce KdoKolik, z ní se berou data do rozpočtu.

5. Termín příštího zasedání

9:44Roztočil: Nebudeme usnášeníschopní, navrhuje novou schůzi příští týden kvůli schválení
rozpisu.
Pátek 29. 6. 2018 v 9:00.
Hlinovský: Je třeba obeslat všechny senátory, abychom se nescházeli zbytečně, pokud by
bylo jasné, že nás nebude dost.
Havlíček: Programem bude Rozpis, Zpráva o hospodaření ČVUT FEL 2017, změny jed-
nacího řádu AS FEL a schválení volební komise do doplňovacích voleb do AS ČVUT.

10:00Navara: Doporučují ještě alespoň disktovat některé další otázky.
Roztočil: Po tomto zasedání uděláme schůzi komise pro úpravu metodiky hodnocení pra-
covníků.

6. Návrh rozpisu finančních prostředků FEL na r. 2018́

Navara: Některá čísla v Rozpisu u TPO jsou podivná. Může pan tajemník vysvětlit?
Mráz: U TPO nebyly minulý rok některé prostředky vyčerpány, budou se čerpat tento rok.
Navara: SVTI má pokles a položku dorovnání mezd. Ta je ale pdostatně menší, než dom-
luvená na předchozích EKAS.
Mráz: Pokles investic kvůli zařazení do programu ”Nábyteček“, něco bude placeno z něj.
Mzdové prostředky – navýšení je ve skutečnosti 1, 4 mil. Kč.
Navara: Materiály z tohoto zasedání pokládáme za předložené na další zasedání.
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7. Různé

7.1. Další osud Kariérního řádu, metodika hodnocení

Roztočil: Vedení fakulty se rozhodlo Kariérní řád nepředložit.
Faigl: Je tam problematický bod o kontrole metodiky hodnocení senátem; kdyby se změnil,
mohl by být Kariérní řád průchodný. Pan děkan materiál stáhl a počká až po prvních
atestacích. Senát má čas do konce června k úpravě metodiky hodnocení pracovníků.
Roztočil: Považuje to jen za první krok, cesta k dobré metodice je dlouhá.
Faigl: Chybí nám důležitý předpis, potřebný i pro schválení HR award kvůli některým
evropským projektům.
Navara: Trpíme tím, že není jasné, koho se týkají probíhající atestace. Stávající směrnice
to formuluje nejednoznačně, v návrhu Kariérního řádu je to opraveno, ale není schválen.
Svatoň: Na zasedání Atestační komise i další dva členové senátu kritizovali metodiku.
Koller: Na webu je návrh programu příštího zasedání.

10:22Vokřínek, Roztočil: Uvažuje vedení o předložení Kariérního řádu?
Proděkan Jakovenko: Vedení neví, co by mělo změnit, aby Kariérní řád měl naději na
přijetí tímto senátem.
Faigl: Jeden takový návrh tu je, ale nebyl vedením akceptován.
Proděkan Polívka: Jenže s tím vedení nesouhlasí, chce metodiku ponechat na VR FEL.
Roztočil, Vokřínek: Nejde tu jen o hodnocení pedagogické činnosti. Vědecká činnost je
jednou z 5 hodnocených aktivit, proč tedy výhradní kompetence VR FEL?
Proděkan Polívka: Metodika se projednává už půl roku.
Roztočil: Metodika z února 2018 obsahuje mnoho změn; mělo by být jasné, co platí a co
ne. VR FEL dle zápisu metodiku z r. 2013 neschválila, jen vzala na vědomí změny.
Navara: Nemělo by projednávání skončit tak, jako u Řádu doktorského studia a souvise-
jících směrnic. Tam jsme komentovali dokument, který byl mrtvý, vedení už pracovalo s
jiným. Proto mnohé opravy nebyly provedeny. Chybí i taková jednoduchá věc jako je jasný
link na jeden konkrétní projednávaný dokument.
Vokřínek: Chybí verzování. Je tam plno nevyřešených komentářů a připomínek.

10:30Polívka: Nechal je tam, aby tam byly položené otázky. Slíbil vypořádat všechny připomínky.
Roztočil: Jako platnou verzi beru verzi ze 19.6., čas 16:21. Google Docs neakceptujeme.
Navara: Od té doby se to ale mohlo ještě mnohokrát změnit.

10:37Roztočil: Má někdo zásadní připomínky k rozpisu financí?
Havlíček: Za KOPR předpokládám schůzi v září.
Hlinovský: Žádá vedení o včasné sdělení termínů Dnů otevřených dveří. Letos došlo ke
kolizi s Robosoutěží.
Lachmanová: Dotaz na doplňkové kursy pro nové studenty.
Vokřínek: Tyto informace poskytne.

Toto zasedání AS FEL nebylo usnášeníschopné a nepřijalo žádné usnesení.

10:42Zapsali Navara, Svatoň
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