
Zápis z 2. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 15. 4. 2016 

Přítomni:  Čmejla, Faigl, Jiříček, Kočárník, Koller, Navara, Roztočil, Skalický, Švec, Vokřínek, 

Čerňan, Finsterle, Hejtmánek, Hodná, Košťál, Pačes, Reichl, Svatoň, Váňa. 

Omluveni:  Čeřovský, Havlíček. 

Hosté:  Jakovenko, Kočí, Matas, Mráz, Polívka, Ripka, Vítek. 

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

Program zasedání 

1. Schválení programu 

2. Schválení zápisu z 1. řádného zasedání AS FEL 

3. Stav přihlášek 

4. Mimořádný termín přijímacího řízení 

5. Návrhy do disciplinární komise 

6. Termín příštího zasedání 

7. Různé 

a) Informace o přípravě projektů OP 

b) Informace o přípravě rozpočtu 

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:05. Jednání řídil předseda Jiříček. 

 

Ad 1. 

Program druhého zasedání byl schválen:19/0/0 (pro/proti/zdržel se).  

 

Ad 2. 

Zápis z prvního zasedání byl schválen 19/0/0. 

 

Ad 3. 

9:15 

Jelínek: Přihlášek v bakalářském studiu celkem o 1 % méně, v magisterském o 5 %, což je dobré. 

Ripka: Mění se struktura: velký pokles slaboproudu a silnoproudu kompenzován nárůstem OI a SIT, 

stagnace KYRu, proto druhé kolo přijímacího řízení. 

Jakovenko: Slaboproud má zase méně duplicitních přihlášek. 

 

Ad 4. 

Jelínek: Mimořádný termín otevřen už od 1.5. 

Jiříček: Má to i nějakou nevýhodou, otevřít druhé kolo tak brzy? 

Jelínek: Druhé kolo otevírají i jiní, jen pro někoho trochu horší PR, že ho již otevíráme. 

Skalický: Druhé kolo i pro OI? 

Jelínek: Ano. Zkouška koncem června. 

Matas: U OI otevíráme ze vstřícnosti těm, kteří o nás ještě nevěděli a ozvou se často až během 

prázdnin. 

Skalický: Budou uchazečům nabízeny i ostatní programy, na které jim body stačí, pro nepřijaté na OI? 

Matas: Ano, budou. 

Švec: Co když zcela naplníme v prvním kole? 

Jelínek: To se ještě nestalo. Komise nastavují vhodně strategii přijímání počtem bodů. 

Matas: Nehrozí, že kapacita bude vyčerpána. 

 

Usnesení 2/1 

AS FEL souhlasně projednal Mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských studijních 

programů. 

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0. 

 



Ad 5. 
Jiříček: přišly mi dva návrhy – (Ivan) Zemánek a Navara. Za senát a senátory-studenty kolega Svatoň, 

souhlasí? 

Svatoň: Ano. 

Jelínek: Jde jen o nominaci. Schvalovat budeme příště. 

Vokřínek: Jmenuji kolegu Váňu. 

Váňa: Souhlasím. 

Navara: Neměli bychom hlasovat? 

Jelínek: Není nutné, jsou to pouze návrhy. Schvalovat budeme až předložené příště. 

Jiříček: Za senátní zástupce byli nominováni Navara, Svatoň a Váňa. 

Jelínek: Děkuji. 

 

Ad 6.  

9:35 

Jiříček: Kdy se hodí termín příštího zasedání děkanovi? 

Ripka: Očekávám schválení rozpočtu ČVUT velkým senátem ke dni 27. 4., poté by asi 29. 4. náš 

rozpočet mohl do EKAS, po projednání tam předložíme na senát. 

Jiříček: Navrhl 13. 5. v 9:00 v místnosti č. 80. 

Hlasování o navrženém termínu 17/0/2. Termín schválen. 

 

Ad 7. 

A) Operační programy 

Ripka: Poslal jsem odkaz na naše grémium - senát to najde tam a může se ptát. 

Ripka: Operační program věda-výzkum-vzdělávání (OPVVV), k ostatním se propracujeme později. 

Jedna výzva - Excelentní týmy – máme tři přihlášky za FEL. Dlouho budeme čekat, jak to dopadne. 

Úspěšnost asi 10-20 % ze všech přihlášek. Rovnost Praha-ostatní regiony asi jen v prvním roce, proto 

nutné soutěžit hned v prvních výzvách, v dalších možná nic pro Prahu nezbyde. ČVUT celkem může 

nárokovat cca 5 miliard, z toho FEL (30 % ČVUT) asi 1,5 miliardy. Ale projekty je třeba podat, zatím 

máme podáno asi jen 400 milionů, podávejte, prosím projekty. 

Ripka: Na přihlášce budou pracovat lidé - ty je nutné zaplatit. Bylo posíleno i Oddělení vědy a výzkumu, 

tři noví lidé - nový vedoucí - dobré zkušenosti s čerpáním z fondů. Koordinátoři budou potřebovat 

rozpočet na zaplacení lidí, aby to nedělali zadarmo. Náklady na vypracování přihlášky budou uznatelné 

náklady a lze je proplatit. Pokud bude projekt neúspěšný, půjdou tyto náklady na vrub fakulty. 5 milionů 

proto bude alokováno i v připravovaném rozpočtu. 

Ripka: V první výzvě máme tyto naše projekty: 

Excelentní výzkum: přihlášky do 10. června - za nás dva projekty (první - Pěchouček, druhý je 

energetika - více pracovišť – vede Šebek, dále Hlaváč - kosmická informatika a další interdisciplinární 

vědy). Naše spoluúčast bude 5 %. 

Ripka: Další program - Rozvoj výzkumných doktorských programů – koordinátor je proděkan Polívka 

- vylepšení programu EaI, plus investiční část - nákup přístrojů. Chceme vylepšovat, i kdyby peníze 

nakonec nenatekly. 

Roztočil: Byl jsem pověřen koordinací nákupu přístrojů - schůzka 22.4. Prosím zájemce, přidejte se. 

 

B) Nástin rozpisu 

Mráz:  ČVUT následovalo metodiku MŠMT. Ve 2. pilíři RIV byla FEL nejúspěšnější na ČVUT. Není 

jasné, zda to AS ČVUT zohlední. Pro nás to znamená asi 2,6 MKč. Fakultní režie bude snížena z 20 % 

na 16,5 %, což způsobí pokles o 13,5 MKč. Z Fondu provozních prostředků (nahromaděného dříve) se 

má použít o 5,7 MKč víc než loni. Dále hrají roli odvody CIIRC (2 MKč), kdy peníze za předchozí 

vědeckou činnost pracovníků, kteří odešli do CIIRC, se dělí dle směrnice rektora oběma složkám na 

poloviny. Investiční výdaje narostly o 7-10 MKč. Loni byly nulové díky prodeji hotelu Krystal. 

Potřebujeme je hlavně na rekonstrukci budovy na ulici Jugoslávských partyzánů. Nejistota je v tom, zda 

se budeme podílet na penězích za UCEEB. V rozpočtu chybí meziročně 13,5 MKč. 

Ripka: Někteří pracovníci v rozporu s jeho směrnicí podávají projekty na jiných složkách, zejména 

CIIRC (cca 70 MKč). To způsobilo propad projektů o 40 MKč. 

Skalický: Jak to, že máme platit za UCEEB, když se slibovalo, že nic nepotřebuje? 



Ripka: Jedná se o podíl na vícenákladech stavby. Není to půjčka, ale investice do majetku, který je náš. 

(Nicméně doufá, že prodávat to nebudeme.) Jiná věc jsou provozní náklady, na ty jsme zatím nic přispět 

nemuseli. Kdyby na to došlo, ptal by se, která katedry z aktivit UCEEB profitovaly (např. jeho - měření), 

a ty (nikoli fakultní rozpočet) to zaplatí. Doufá, že na to nedojde. 

Ripka: Fondy se významně plnily během jeho prvního funkčního období. Nyní nastal čas z nich čerpat 

(plán 15 MKč). 

Navara: Očekával by, že odchod pracovníků do CIIRC přinese úspory, zejména v mzdových výdajích. 

Mráz: Ano, ale většinou byli placeni z projektů, které nejsou součástí fakultního rozpočtu. 

Ripka: Pokud dojde k odvodům CIIRC, zatíží to pouze katedry, z nichž příslušní pracovníci odešli. 

 

Další body: 

10:50 

Jiříček: Zástupce senátu do výběrových komisí na katedrách 13136-Pačes, 13135-Pačes. 

Jiříček: O senátní nástěnky (Dejvice, Karlák) se dále bude starat Svatoň. 

Svatoň: Souhlasím, prosím o upozornění k případné neaktuálnosti, zejména na Karlově náměstí. 

Jiříček: Diskuze k budoucímu užívání senátní místnosti nechť dál probíhá, náměty v konferenci 

senat_only. 

Jiříček: První zasedání komise EKAS proběhne ihned po zasedání, pro domluvení termínů a volbu 

mluvčího. 

Váňa: Námět pro legislativní komisi - aktualizace VaJ (pořádání voleb elektronicky – ve stávajícím 

znění VaJ příliš neodpovídá skutečnosti). 

Jiříček: VaJ - bude tam více oprav. Necháme to na Legislativní komisi. 

Pačes: Přeje si být zařazen do komisí KoPR a EKAS. 

Koller: Pačes byl do těchto komisí zařazen. 

 

 

Zasedání AS FEL skončilo v 11:00. 

 

 

Zapsal: Navara, Svatoň, další úpravy: předsednictvo 


