
Zápis z 11. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 31. 3. 2017 

Přítomni:  Čmejla, Faigl, Havlíček, Hlinovský, Jiříček, Kočárník, Koller, Navara, Roztočil, 

Skalický, Vítek, Vokřínek, Čerňan, Finsterle, Hodná, Košťál, Lachmanová, Pavelka, 

Reichl, Roch, Váňa, Zoubek. 

Omluveni:  Pačes, Železný, Svatoň. 

Hosté:  Jakovenko, Kočí, Mottl, Mráz, Polívka, Ripka. 

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

Program zasedání: 

1. Schválení programu 11. řádného zasedání 

2. Schválení zápisu 10. řádného zasedání 

3. Výroční zpráva 2016 

4. Úprava směrnice děkana 2015/2 

5. Informace z rektorátu, akreditace, projekty, legislativa 

6. Informace o rozpočtu 

7. Informace - komise pro nejlepší učitele 

8. Různé 

 

9:08 

Ad 1. 

Program 11. řádného zasedání byl schválen 20/0/0 (pro/proti/zdržel se).  

 

9:10 

Jiříček: Oznámil změny ve složení senátu. Odstoupil J. Švec, nastoupil M. Hlinovský. 

 

Ad 2. 

Zápis z 10. řádného zasedání byl schválen 19/0/1. 

 

9:12 

Ad 3. 

Výroční zpráva 2016 

Ripka: Senát schvaluje jen všeobecnou část VZ. Stránky kateder, jako přílohy, budou doplněny, včetně 

dalších fotografií. 

Vokřínek: Bude sjednocena úprava příloh? 

Ripka: Nemám to v úmyslu, nicméně dohlédnu na nápadné rozdíly. 

 

Usnesení 11/1  

AS FEL schvaluje znění výroční zprávy FEL za rok 2016. 

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 2. 

 

9:21 

Ad 4.  

Úprava směrnice děkana 

Jakovenko: Prezentace úpravy. Jedná se o možnost odkladu zveřejnění závěrečné práce a o možnost 

obhajoby závěrečné práce odděleně od odborné části SZZ. 

Hlinovský: Je třeba ošetřit předepsanou návaznost (zisk kreditů, zápočet ze závěrečné práce atd.). 

Závěr: Navržené změny budou zapracovány a materiál bude znovu předložen ke schválení. 

 

 

 

 

 



9:33 

Ad 5. 

Informace z rektorátu, akreditace, projekty, legislativa 

 

Ripka a Mottl:  

 

Meziroční pokles projektů o 100 MKč. Analyzovány důvody a (optimistické) vyhlídky. 

 

Rozpočet ČVUT: Příspěvek na vzdělávací činnost: Použije se metodika MŠMT 2016 (jsme v kladných 

číslech) s korekcemi, aby nikdo nebyl v minusu. Na to je potřeba 13 MKč. Pro nás kompenzace znamená 

pokles nárůstu ze 17 MKč na 13,5 MKč. 

 

Věda a výzkum: MŠMT použije data RIV 2015 se všemi chybami. Místo očekávaného nárůstu o 25 

MKč jen 7 MKč, důvody se hledají. Zamítnuto asi 300 výsledků, dosud nevíme, proč. Naším spojencem 

je MFF UK, které zamítli 60 výsledků. Jsou chyby ve vzorcích, které je těžko zvenku najít. Oprava 

chyby by prý byla politicky neprůchodná. Problém je, že tento postup bude vzorem pro další roky. 

 

Rozdělení II. pilíře RIV: Dosud na fakulty podle přínosu, uvnitř FEL dle I. pilíře, abychom excelenci 

neoceňovali dvakrát (podle citací a II. pilíře RIV). 

 

Mimonormativ: Požadavek rektorátu na radikální zvýšení, z 250 MKč na 265 MKč nebo víc 

("mimomimonormativ", např. náklady na dosud nepoužívanou novou budovu, náklady půjčky apod.). 

 

Legislativa: Probíhá připomínkování Statutu ČVUT a příloh. 

 

Nová budova ČVUT: Užívání budovy se odkládá. 

 

Žádosti o akreditaci: Nelze podat dříve než v září. Dříve nelze doložit všechny požadované dokumenty. 

Přesto děkan doufá, že ty programy, kterým končí akreditace v roce 2019 (OI, EK), bude možno podat 

dříve. Přístup Národního akreditačního úřadu chce testovat metodou pokusu a omylu. Nebude možno 

žádat o akreditaci na dostudování opožděných studentů. Podává se napřed záměr, pak žádost, proto žádá 

senát o schválení záměru pro OI. 

 

Usnesení 11/2  

AS FEL souhlasně projednal záměr předložit žádosti o akreditace studijních programů Otevřená 

informatika a Elektronika a komunikace. Obsah žádostí o akreditace bude AS FEL předložen k 

samostatnému projednání. 

AS FEL Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 2. 

 

Mottl: Jednou z příčin přechodného propadu bylo ukončení některých výzev MŠMT a opožděným 

startem nástupnických programů a dále odchod nositelů grantů do CIIRC. Úspěšní jsme byli v GAČR. 

Letos se vracíme zhruba na úroveň roku 2015, ještě jsou některé navržené projekty čekající na 

rozhodnutí (zejména strukturální fondy). Boom výzev z loňského roku se nebude opakovat. 

 

10:25 

Ad 6. 

Informace o rozpočtu 

Koller: Podle ankety v konferenci senátu má nejvyšší podporu dělení peněz za vědu v poměru V3S:RIV 

2:1 nebo 1:1. 

Mráz: Je velká nejistota ohledně mimonormativu. Loni jsme odvedli 51 MKč, letos to zřejmě bude víc. 

Kdyby to bylo stejně, potřebovali bychom ke stabilizaci rozpočtu ještě 4 MKč. Použijeme z Fondu 

provozních prostředků asi 6 MKč. Je potřeba posílit platy v administrativě, aby byly 

konkurenceschopné. K tomu bude podán rozbor pracovních činností. Aplikace Zákona o veřejných 

zakázkách přinese zvýšenou administrativní zátěž. 

 



Navara: Proč nám zvýšené prostředky nestačí? 

Mráz: Loni jsme použili z Fondu provozních prostředků 24 MKč. 

Ripka: Fond provozních prostředků nekontrolovaně narůstal shromažďováním neutracených peněz na 

asi 80 MKč při jeho nástupu do 2. funkčního období. Odčerpal by i víc. 

Mráz: Na katedrách jsou rezervy asi 200 MKč. 

 

Ad 7.  

Informace - komise pro nejlepší učitele 

Ripka: Cenu nelze získat opakovaně, rozlišují se "velké" a "malé" předměty. Vítězové dostali diplom a 

finanční odměnu, mohlo by to mít lepší rámec. Nová kategorie: Autor nejlepších studijních pomůcek. 

 

Zástupci senátu v komisi zvoleni Lachmanová a Pavelka. 

Schváleno 19/0/2 

 

10:45 

Ad 8. 

Různé 

Havlíček: Je potřeba nahradit J. Švece v roli mluvčího pedagogické komise. 

 

Hlinovský: Stává se členem pedagogické komise. 

 

Ripka: Nová požární technička a snad budoucí bezpečnostní technička pí Stehnová-Sádlová s Ing. Kůlou 

připravuje novou směrnici pro výuku bezpečnostních předmětů. 

Havlíček: Radí nesnižovat hodinovou dotaci. 

Hlinovský: Základ by mohla mít jedna katedra pro všechny. Pokud nějaká katedra potřebuje víc, ať si 

je proškolí sama. 

Ripka: Nechal by to oborově příslušné katedře. 

Hlinovský: Předmět by měl mít univerzální kód pro všechny obory. 

Vokřínek, Ripka: Neměl by to být předmět, tak na co kód? 

Hlinovský: Je potřeba technicky ošetřit kontrolu průchodu studiem. 

Váňa: Studenty to moc nepoznamená. Byl problém kolizí s výukou. 

Havlíček: Informoval o současné i bývalé náplni. 

 

Ripka: Připravuje se směrnice o doplňkové činnosti, nebudou se měnit sazby režie. 

 

Lachmanová: Jaký je stav s kartou Multisport? 

Neměl kdo odpovědět, Pačes chyběl. 

 

Hodná: V NTK jsou studovny, které si studenti mohli pronajmout za 10 Kč/hod., nyní zdraženo na 50 

Kč/hod., což je hodně. Na FIT mohou studenti na karty chodit do volných učeben (těch, kde nic nehrozí). 

Ripka: Podpořil. Bojí se jen o dataprojektory. 

Váňa: Není vidět, které učebny jsou volné. 

 

Termín příštího řádného zasedání byl stanoven na 28. 4. 2017, v 9:00, v místnosti č. 80. 

 

Zasedání AS FEL skončilo v 11:26. 

 

 

Zapsal: Navara  další úpravy: předsednictvo 


