
Zápis 29. řádného zasedání 
akademického senátu ČVUT FEL ze dne 

14. 12. 2018 

Přítomni: Roman Čmejla, Jan Faigl, Radek Havlíček, Ondřej Jiříček, Petr Kočárník (od 9:30), Jan 
Koller, Mirko Navara, Pavel Pačes, Jaroslav Roztočil, Stanislav Vítek, Jiří Vokřínek, Filip Železný, 
Tomáš Finsterle, Eva Horynová, Tomáš Košťál, Michaela Lachmanová, Lukáš Pavelka, Jan 
Petrášek, Jiří Svatoň, Lukáš Zoubek. 

Omluveni: Martin Hlinovský, Petr Skalický, Martin Čerňan, Tomáš Reichl, Petr Veselý. 

Hosté: Pavel Ripka (do 9:45), Tomáš Drábek, Jiří Jakovenko (od 9:20).  

Předsednictvo: Jaroslav Roztočil (předseda), Radek Havlíček (předsedající), Tomáš Košťál 
(tajemník) 
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(9:11) 

Zahájení zasedání. 

1. Schválení programu 29. řádného zasedání AS FEL 

Program 29. řádného zasedání Akademického senátu ČVUT FEL. 

Hlasování: 19/0/0. 
→ Program byl schválen. 

2. Schválení zápisu z 28. řádného zasedání AS FEL 
(9:13) 

Schválení zápisu z 28. řádného zasedání AS FEL. 

Hlasování: 17/0/2. 
→ Zápis byl schválen. 
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3. Informace: Odstoupení doc. Ing. Milana Polívky, Ph.D., z funkce 
proděkana pro doktorské studium a výzkum  

(9:23) 

Ripka: Předpis vyžaduje, aby byl proděkan odvolán. Pokud s tím senát souhlasí, učiním tak 
okamžitě a tuto funkci budu zastávat do volby jeho nástupce. 

Roztočil: Pan děkan bude zatížen dalšími povinnostmi, souhlasím ale s vyčkáním na volbu nového 
děkana. 

AS FEL souhlasně projednal odvolání proděkana pro doktorské studium a výzkum doc. Ing. Milana 
Polívky, Ph.D., z funkce. 

4. Volba volební komise pro volbu děkana  
(9:18) 

Havlíček: Zrekapituloval termíny schváleného harmonogramu volby děkana (usnesením 25/3). 
Volební komise musí 4. 1. 2019 otevřít obálky, zhodnotit, zda kandidatury splňují požadavky, určit 
příp. náhradní termín pro veřejnou diskusi. Největší zátěž volební komise bude pravděpodobně 
25. 1. 2019 při samotné volbě. Předsednictvo se bude účastnit veřejné diskuze kandidátů 
s akademickou obcí (dle harmonogramu 11. 1. 2019). Volební komise může určit někoho, kdo bude 
tuto debatu řídit, pokud nikoho neurčí, je předsedající Havlíček ochoten se toho zhostit. Jako 
prostor by měla být zvolena větší posluchárna. 

 

Přihlásili se: Lachmanová, Horynová, Koller, Svatoň 

 

Havlíček: Hlasovat lze pro komisi jako celek. 

Hlasování: 15/0/4 

→ Volební komise byla schválena. 

 

Usnesení 29/1: 

Usnesení: AS FEL zvolil volební komisi pro volbu děkana FEL ČVUT ve složení: E. Horynová, J. 
Koller, M. Lachmanová, J. Svatoň. 

Hlasování: 15/0/4. 

→ Usnesení bylo schváleno. 

5. Různé 

(9:28) 

Ripka: Informace o dvojvýzvě OP VVV ESF a ERDF: kvóta pro FEL bude pravděpodobně 9,7 MKč na 
ESF a 27 MKč na ERDF. V případě těchto výzev již vedení neplánuje financovat výpočetní a 
informační techniku, protože se chystá se výzva Nábyteček 2 a je také možné některá zařízení 
zafinancovat z projektu OP VVV Excelentní výzkum prof. Pěchoučka. Vedení by těmito prostředky 
chtělo podpořit například laboratorní přípravky pro elektrotechnické programy. Vycházet se bude 
z neúspěšné přihlášky na ERDF pro podporu bak. a mag. studijních programů (ta byla celkově za 
200 MKč, redukovat na 27 MKč nebude velký problém). V ERDF jsou nepatrné měkké peníze, ale 
ESF je celé tvořeno měkkými penězi, tam lze čerpat na modernizaci programů a předmětů v bak. a 
mag. studiu. 



 
3 Zápis 29. řádného zasedání akademického senátu ČVUT FEL ze dne 14. 12. 2018      SCHVÁLENÁ VERZE 

(9:31) 

Úprava výsledků hospodaření za rok 2017: CIIRC skončil ve ztrátě 12 MKč, ministerstvo nařídilo, 
aby se tato ztráta „smazala“ v rámci ČVUT. To by se mělo pokrýt prostředky těch fakult, které 
skončily v přebytku (hospodářský přebytek těchto fakult bude snížen o cca 10%). Rektor, kvestor a 
pověřený ředitel CIIRC vytvoří vnitřní dohodu o splácení, prostředky budou vedeny jako půjčka od 
fakult. Záležitost je na programu příštího zasedání AS ČVUT. 

 

Z MŠMT obdrží ČVUT neplánovaných 17 MKč navíc, na FEL z toho můžeme očekávat cca 3MKč. 
Vedení navrhuje tyto nerozdělovat na katedry, ale dát je do Fondu provozních prostředků, příští 
rok je totiž očekáván pokles příspěvku pro rozvoj vědeckých institucí. AS FEL bude záležitost 
předložena, až bude jasné, kolik peněz skutečně na FEL dorazilo. 

 

MŠMT dále přeposlalo na ČVUT dalších 22 MKč s velmi vágně popsaným způsobem využití, lze je 
proto použít jakkoli. AS ČVUT musí pohlídat, aby se tyto prostředky nerozpustily nejasně. Část 
těchto peněz se pravděpodobně použije jako kompenzace „půjček“ fakult CIIRCu, tj. dohoda o 
vyrovnání schodku CIICR by pak byla mezi rektorátem a fakultami. Ze zbylých prostředků bude asi 
5MKč požadovat rektorát na zaplacení některých daňových položek, o zbytku by měla 
rozhodnout Hospodářská komise AS ČVUT. 

Investiční program MŠMT (kumulované přebytky z minulých let, vyúčtovatelné do r. 2019) cca 
35MKč na celé ČVUT. 14 MKč dostane FsV na nový záložní zdroj pro své dejvické budovy (ačkoli 
např. FEL si podobnou investici v minulosti hradila z vlastních zdrojů). FEL se podařilo prosadit 
využití části těchto prostředků pro revitalizaci „malého dvorku“ na KN, tj. zrušení garáží, nová 
parkovací místa, drobná parková úprava, odvlhčení budovy G. Je vyžadována 25% spoluúčast 
fakulty. 

V investičních akcích se objevuje 3MKč na postavení lávky k budově ČVUT v Poděbradech, která se 
t. č. ztrátově pronajímá místnímu gymnáziu. 

 

Projekt FS ČVUT s GE Aviation se na pořad jednání vlády zatím nedostal, na FS se posunuje mínění, 
že pokud nedostane zmiňovanou vratnou půjčku od vlády, že v přípravě a realizaci projektu dál 
pokračovat nebude. 

(9:38) 

UCEEB ČVUT má záměr koupit další pozemek v Buštěhradě, možnost, že by ho koupilo ČVUT, 
padla. 

Dále má ČVUT nabídku na koupi domu vedle Betlémské kaple, kde t. č. sídlí Galerie Jaroslava 
Frágnera, za cenu cca 105 MKč. Budovu vlastní Nadace české architektury, jejímž posláním je 
provozovat právě výše zmíněnou galerii, kterou by ale rádi přesunuli do prostor nákl. nádr. Žižkov. 

a) Diskuze: Volby do AS FEL – volební komise 
(9:41) 

Havlíček: Volební období současného senátu končí 31. 3. 2019, rád bych proto vyzval akademickou 
obec, aby se předsednictvu ozvali zájemci o členství ve volební komisi. Bylo by dobré, aby komise 
byla odsouhlasena na příštím zasedání. 
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(9:43) 

Ripka: (Ještě do Různého) Rádi bychom pro rozpočet příštího roku upravili metodiku rozdělování 
peněz za publikace.  

Myšlenka je následující: v současné době v situaci, kdy autor z FEL má několik afiliací na článku, tak 
to má vliv na peníze pouze, pokud jsou tyto instituce z ČR. Za danou publikaci se peníze dělí 
rovným dílem mezi zmíněné instituce. Pokud je některá z afiliací zahraniční, tak se přínos pro FEL 
nemění. My navrhujeme, aby to vliv mělo a aby se snížil bodový zisk pro danou katedru. Tato 
praxe se totiž rozmáhá a existují případy, kdy autor tu zahraniční afiliaci nedokáže vysvětlit či ji 
tam píše jen na základě smlouvy, že ji tam bude psát. Existují i opačné případy, kdy zahraniční 
pracovníci uvádějí afiliaci FEL, ačkoli není na výsledku zainteresována. Jinak je ale zahraniční 
spolupráce podporována, ale ta by měla být skutečná, autor by na té instituci měl něco skutečně 
dělat. Je to podobné, jako když se jeden článek publikuje dvakrát nebo když se uvádějí 
spoluautoři, kteří daný článek ani neviděli. 

V lednu to půjde na Grémium a následně bych toto opatření předložil AS FEL. 

Roztočil: Mohla by se k tomu vyjádřit ekonomická komise. 

Jiříček: Možná i komise pro vědu. 

Roztočil: Děkuji, pane profesore, souhlasím. 

Ripka: Děkuji a omlouvám se nyní ze zasedání, jdu zahajovat Elektrotechnickou olympiádu. 

Havlíček: Jménem předsednictva a celého Senátu přeji příjemné Vánoce a úspěšné vykročení do 
nového roku. 

Ripka: Děkuji. 

b) Diskuze: Volba děkana 
(9:51) 

Havlíček: V tuto chvíli máme zvolenu Volební komisi (pro volbu děkana), komise 4. 1. otevře obálky 
a zkontroluje splnění náležitostí, následně bude veřejná diskuse. Termín schválený pro ni v září je 
11. 1., ale v případě např. většího množství kandidátů to nemusí být definitivní termín. 

Diskuse o provedení veřejné debaty (s kandidáty na děkana). 

Navara: Navrhuji prohodit termíny jednání kandidátů s AO a s AS FEL - 11. 1. 2019 ještě neskončí 
zimní semestr (11. 1 vs. 18. 1.). 

Roztočil: Navrhuji ponechat navržený harmonogram, podle mého názoru to není pouze formální 
záležitost. 

Přihlášky kandidátů budou doručeny předsedovi Senátu, já tedy 4. 1. ve 14:00 zkontroluji na 
Podatelně, zda ještě nejsou nějaké kandidátky a následně se sejdu s volební komisí, která určí 
místnost. Za sebe navrhuji zasedací místnost 104 na děkanátu. 

Koller: Podle rozvrhu končí výuka ve 209 ve 12:30. 

Roztočil: Místnost a čas zatím nejsou určeny a zveřejněny.  

Koller: Na webu FEL je uvedeno, že termín je orientační. 

Roztočil: Termín v pátek 11. 1. od 13:00 ve 209 se mi jeví jako ideální. 

Havlíček: Termín rozřeší volební komise po otevření obálek, případně na základě ohlasů AO. Dále 
je uvedeno, že na požádání kandidáta je možné uspořádat i další diskusi. 

Havlíček: Termín 18. 1. 2019 je stanovený zcela přesně, ostatní data se mohou měnit. 

Roztočil: Měl by být pevný i termín 11. 1. 2019 a bylo by vhodné ho dodržet. 

Roztočil: Domnívám se, že vše je transparentní, ale pokud někoho napadne něco k diskusi, 
můžeme diskutovat i mezi svátky. 



 
5 Zápis 29. řádného zasedání akademického senátu ČVUT FEL ze dne 14. 12. 2018      SCHVÁLENÁ VERZE 

 

6. Termíny příštích zasedání AS FEL 
 

Havlíček: Termín zasedání 25. 1. je určen jasně (harmonogramem - usnesením 25/3). Připomínám, 
že toto zasedání je velmi důležité, protože na něm proběhne volba děkana. Apeluji proto na 
všechny senátory, aby se tohoto zasedání zúčastnili. Pokud bychom nebyli např. usnášeníschopní, 
vypadalo by to vůči kandidátům i AO velmi nevhodně. 

Termín 18. 1. nepovažuji za zasedání AS, a to ani jako mimořádné, jedná se pouze o setkání s 
kandidáty. Samozřejmě ale mohou přijít i hosté. 

Další zasedání jsou v únoru a březnu. V tuto chvíli bych je nechtěl určovat přesně, podle zvyku ale 
vycházejí na 15. 2. a 22. 3. 

Navara: 15. 2. je poslední den zkouškového období. 

Roztočil: A co tedy termín zasedání 22. 2.?  

Vokřínek: Praha má jarní prázdniny v těchto dvou týdnech. 

Roztočil: Navrhuji orientační hlasování. 

Kolik senátorů může 15.2.? 18. 

Kolik 22.2.? 17. 

Koller: Navrhuji dořešit v lednu – též s ohledem na výsledek volby děkana. 

Havlíček: Navrhuji ovšem i tak předběžně počítat s termínem 15.2. Březnové zasedání může 
připadnout na 22.3 nebo 29.3. 

Na posledním, březnovém, zasedání musíme určit termín prvního zasedání nového AS FEL. 
Doporučuji zvolit první dubnový týden, aby AS mohl ustavit své orgány co nejdříve. 

 

Havlíček: Popřál bych všem veselé Vánoce a úspěšné vykročení do nového roku. 

Roztočil: Děkuji všem za spolupráci, zejména za práci v komisích. Senát letos udělal kus práce, za 
kterou si zaslouží pochvalu. Rovněž přeji příjemné Vánoční svátky a do nového roku hodně 
energie, pevné nervy a hlavně hodně zdraví. 

 

Zasedání ukončeno 10:14 

Příští zasedání: 25. 1. 2018 

 

Zapsali Košťál, Petrášek 


