
  

Zápis z 5. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 8. 11. 2019 

Přítomni:  Čmejla, Faigl, Habala, Hrzina, Hurák, Janíček, Jiříček, Koller, Kybic, Kyncl, Roztočil, 

Štěpán, Vítek, Voves. Deckerová, Fiedler, Hollmannová, Kubiš, Makešová 

(Lachmanová), Ryšavý, Svatoň, Váňa, Zoubek. 

Omluveni:  Górecki, Schaefer. 

Hosté:  (proděkan) Jakovenko, (proděkan) Jelínek, (proděkan) Kočí, (tajemník fakulty) Mráz, 

(děkan) Páta. 

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

Program zasedání: 

1. Schválení programu 5. řádného zasedání AS FEL  

2. Schválení zápisu ze 4. řádného zasedání AS FEL  

3. Schválení nových členů VR FEL (prof. Kybic, prof. Havran) 

4. Projednání Směrnice děkana ke stabilizaci výše fondu provozních prostředků  

5. Termín příštího zasedání  

6. Různé  

a) Volby do AS ČVUT 

9:00 

Členové AS FEL byli seznámeni s novým elektronickým hlasovacím systémem. Na tomto zasedání 

bude hlasovací zařízení v testovacím režimu, pro následující zasedání bude využito i pro zveřejňování 

hlasování. 

9:19 

ZAČÁTEK ZASEDÁNÍ 

9:20 

Ad 1. 

Schválení programu 5. řádného zasedání 

Jiříček: Navrhuji bod 4. (Projednání Směrnice děkana ke stabilizaci výše fondu provozních prostředků) 

vypustit. 

Kybic: Chtěl bych bod 4. ponechat. AO by měla být o diskuzi informována. 

Vána: Doporučuji předat do EKAS. Tam předjednat. 

Makešová: Ne všichni chodí na EKAS, bod bych ponechala. 

Kyncl: Pokud chápeme jen jako směrnici, jen se vyjadřujeme. Doporučuji vypustit a projednat na 

komisi. Ke zdržení nedojde. 

Faigl: Už jen vypuštění signalizuje, co si o tom myslíme. 

Páta: Rád bych už dnes znal stanovisko, případně i důvod pro vypuštění, abych měl zpětnou vazbu. 

Vedoucí kateder byli informováni. Nikdo z vedoucích nebyl proti, dva se zdrželi, ostatní vedoucí byli 

pro.  

Roztočil: Bylo by vhodné nechat projednání na EKAS, i vhledem k efektivitě dnešního zasedání. 

Z komise navíc může vzejít doporučení pro plénum. 

Voves: Nemůžeme přerušit zasedání senátu zasedáním komise? 

Habala: Nebylo by to asi vhodné, mohlo by se to neúměrně protáhnout. 

 

9:30 

Hlasování: Vynechat bod 4. : 16/5/2 (pro/proti/zdržel se) – Bod bude vynechán. 

Hlasování: Program 5. řádného zasedání AS FEL byl schválen: 23/0/0 (pro/proti/zdržel se). 

 

 



  

Schválený program 5. řádného zasedání AS FEL: 

1. Schválení programu 5. řádného zasedání AS FEL  

2. Schválení zápisu ze 4. řádného zasedání AS FEL  

3. Schválení nových členů VR FEL (prof.Kybic, prof.Havran) 

4. Termín příštího zasedání  

5. Různé  

a) Volby do AS ČVUT 

9:35 

Ad 2. 

Schválení zápisu ze 4. řádného zasedání 

Zápis ze 4. řádného zasedání byl schválen: 23/0/0 (pro/proti/zdržel se). 

9:40 

Ad 3. 

Schválení nových členů VR FEL (prof. Kybic, prof. Havran)  

Páta: Navrhuji doplnění VR o prof. Havrana a prof. Kybice. 

Váňa: Děkuji za doplnění VR, pohnulo se to dobrým směrem. 

Páta: Děkuji za pochvalu, pohnulo by se to i bez poznámek. 

Habala: Žádám o schvalování nadpoloviční většinou. (Tj. nadpoloviční většinou přítomných.) 

Výsledek tajného hlasování (pro/proti/zdržel se). 

Prof. Kybic: 18/3/1 – Kandidát byl zvolen 

Prof. Havran: 18/3/2 – Kandidát byl zvolen 

9:48 

Ad 4.  

Termín příštího zasedání 

Hlasování: Termín 6. 12. : 19/2/1 (pro/proti/zdržel se) – termín schválen. 

9:52 

Usnesení 5/1  

AS FEL schválil členství prof. Kybice a prof. Havrana ve VR FEL ČVUT v Praze. 

Výsledek hlasování: pro 23, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato. 

9:53 

Ad 5 

Různé 

a) Volby do AS ČVUT 

Jiříček: Centrální komise již oslovila náš senát, aby vytvořil dílčí volební komisi za FEL. Členové 

komise nemusejí být členy AS FEL. Rádi bychom využili předchozí volební komisi (Mannová, Benda, 

Košťál, Cejp), nejsou-li dobrovolníci z našich řad. Ale bylo by vhodné najít z našeho středa alespoň 

studenta. Minimální počet jsou tři. O složení komise budeme hlasovat příště. 

Habala: Nabízím se jako dobrovolník. 

Ryšavý: Též se přidám. 

Jiříček: Děkuji dobrovolníkům. Komisi schválíme per-rollam. 

b) Děkanovo různé 

Páta: Fakulta má nový kalendář s náměty z historie naší fakulty, fakulta nejen tím slaví své výročí vzniku 

a zahájení výuky. V pondělí byl na návštěvě fakulty pan rektor. Děkuji všem účastníkům setkání. Na 

úrovni ČVUT se připravují pravidla pro institucionální akreditaci, na  AS ČVUT to půjde v listopadu. 

Na grémiu děkana jsem otevřel otázku odměňování vedoucích kateder, bude vytvořena pracovní 

skupina, AS FEL může nominovat člena. 

 



  

Faigl: Inventarizace – lze změnit obsah štítků? Často neodpovídá realitě. 

Mráz: Odpovídá to tomu, co bylo nahlášeno přímo z katedry a odpovídá i likvidačnímu listu. Návrhy na 

úpravy řešte přes sekretariát.  

Jiříček: Ve většině případů to dělá sekretariát katedry, problémy jsou minimální. 

Jiříček: Rektor na setkání dlouho diskutoval o převedení MÚVS na fakultu, vedena byla též důležitá 

diskuze o mzdách. Diskuze však neměla závěr, pan rektor se nevyjádřil, vinu za schválení malého 

navýšení přičítal odborům. Může k tomu vedení ještě něco říci? 

Kybic: Odbory schválily nelogické věci, jako je zastropování ohodnocení. Preferují rovnostářství. 

Jiříček: První čtyři sloupce mzdové tabulky by se měly zrušit. 

Mráz: To nelze, musí odpovídat katalogu prací. Ale měla by být v souladu s minimální mzdou, což dnes 

ani není. 

Fidler: Kdo jsou vlastně „Odbory“? 

Mráz: FEL má nejsilnější odbory na ČVUT. 

Svatoň: Členů odborů je i v našich řadách několik, sám jsem nově členem. S otázkami na členství v nich 

je vhodné kontaktovat například paní Hejtmanovou. 

Habala: Ukončuji zasedání. Po zasedání se sejde komise EKAS. 

 

Zasedání AS FEL skončilo v 10:13. 

 

6. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FEL SE BUDE KONAT 6. 12. 2019 

od 9:00 v místnosti č. 80 

 

Zapsal: Svatoň  další úpravy: předsednictvo 

 


