
  

Zápis z 2. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 3. 5. 2019 

Přítomni:  Faigl, Habala, Hurák, Jiříček, Koller, Kybic, Kyncl, Roztočil, Štěpán, Vítek. 

Deckerová, Hollmannová, Fiedler, Lachmanová, Ryšavý, Schaefer, Svatoň, Váňa, 

Zoubek. 

Omluveni:  Čmejla. 

Hosté:  Jakovenko (proděkan), Kočí (proděkan), Mráz (tajemník fakulty), Ripka (děkan). 

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

Program zasedání: 

1. Schválení programu 2. řádného zasedání AS FEL  

2. Schválení zápisu z 1. řádného zasedání AS FEL  

3. Schválení Zprávy o hospodaření FEL ČVUT v Praze v r. 2018  

4. Schválení Rozpisu finančních prostředků FEL ČVUT v Praze na r. 2019  

5. Schválení organizační změny: Dodatek č. 1 ke Statutu FEL ČVUT v Praze  

6. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FEL  

7. Termín příštího zasedání  

8. Různé 

 

9:03 

ZAČÁTEK ZASEDÁNÍ 

 

9:04 

Ad 1. 

Schválení programu 1. řádného zasedání 

Program 2. řádného zasedání byl po vyřešení připomínek schválen: 15/0/0 (pro/proti/zdržel se).  

 

9:09 

Ad 2. 

Schválení zápisu 1. řádného zasedání 

Zápis z 1. řádného zasedání byl schválen: 14/0/3. 

 

9:10 

Ad 3. 

Schválení Zprávy o hospodaření FEL ČVUT v Praze v r. 2018  

Mráz: Účast členů komise nebyla velká. Komise neměla s ničím předloženým problém. 

Koller: Ano, účast byla malá, ale komise neměla zásadních připomínek. Komise doporučila schválit. 

Hlasování o schválení Zprávy o hospodaření FEL ČVUT v Praze v r. 2018:  17/0/0. 

Usnesení 2/1  

AS schvaluje „Zprávu o hospodaření FEL ČVUT v Praze v roce 2018“. 

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0. - Usnesení bylo přijato. 

 

9:14 

Ad 4. 

Schválení Rozpisu finančních prostředků FEL ČVUT v Praze na r. 2019 

Mráz: Opět bylo podrobně prezentováno na další EKAS. Komise se bohužel sešla opět v nepočetném 

složení.  



  

Koller: Krátce shrnul zdrojovou/výdajovou část Rozpisu. Největší část výdajů jsou mzdy. EKAS 

diskutoval zejména otázku financování oddělení SVTI, komise upozornila na podfinancování oddělení. 

Navrhuje už pro tento rok navýšení rozpočtu 720 tis. Kč ve mzdách. Komise doporučuje Rozpis schválit.  

Jiříček: Apeluje na senátory, aby se komisí účastnili. 

Kybic: Díky metodice má katedra Kybernetiky velký meziroční výkyv, velký propad ve financích. Měli 

bychom se nad tím zamyslet. 

Jiříček: Toho si komise všimla. Bylo to vysvětleno. Detaily sdělí pan tajemník. 

Mráz: Je to spočítané opravdu správně. Katedra kybernetiky minulý rok investovala do tvoření jiných 

zdrojů, proto v Metodice poklesla. Díky bohatým dalším zdrojům ale nemá důvod k finančním 

problémům. 

Kybic: Kdy bude ten správný okamžik na diskuze o metodice? 

Mráz: Kdykoliv. Nejlépe na EKAS. 

Jiříček: Nejlépe na podzim. 

Ripka: K zásadní změně nedošlo, bude to na novém vedení. Dopad na katedru kybernetiky je způsoben 

zkrácením setrvačnosti, s kterou metodika původně počítala. Myslíme, že je to takto lepší. 

 

Usnesení 2/2  

AS schvaluje „Rozpis finančních prostředků FEL ČVUT v Praze na rok 2019“. 

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0. - Usnesení bylo přijato. 

 

Mráz: Děkuji a prosím o větší účast na komisi EKAS. 

 

9:27 

Ad 5.  

Schválení organizační změny: Dodatek č. 1 ke Statutu FEL ČVUT v Praze  

Mráz: Jde o formální vytvoření nové organizační jednotky děkanátu, která již neformálně funguje, 

zabývající se nákupy a veřejnými zakázkami. Bude podřízena tajemníkovi fakulty. 

Kybic: Kolik zaměstnanců tam bude? 

Mráz: Nyní asi tři úvazky. Budoucí odhad nemám. Podle zkušeností jinde jsou však tyto útvary mnohem 

větší. Budeme se však snažit pracovat efektivně. Jedná se o nákupy fakulty v řádech sta-milionů. 

Kočí: Oddělení je třeba. Podporuji. 

Habala: Jedná se o Statut. Ke schválení je tedy třeba alespoň 12 hlasů. 

 

Usnesení 2/3  

AS schvaluje Dodatek č. 1 ke Statutu FEL ČVUT v Praze. 

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0. - Usnesení bylo přijato. 

 

9:31 

Ad 6.  

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FEL  

Jiříček: V per-rollam hlasování jsme si schválili volební komisi v původním složení. Na vyhlášení se 

pracuje. Volby budou před koncem semestru. Doplňovat se budou studentští senátoři. Volby budou 20. 

5. 

Hollmannová: E-mailem došla studentům informace, že volby do velkého senátu budou 9. -10. Jedná se 

o doplnění obvodu za studenty. 

 

9:34 

Ad 7.  

Termín příštího zasedání  

Jiříček: Do prázdnin bychom se měli ještě určitě sejít. Navrhuji termíny 14. 6., či 21. 6. 

Ripka: preferuji 14. 6., kvůli zasedání Vědecké rady a akreditacím. Úplně nejlepší by to bylo 7. 6. 

Jiříček: 7. 6. by to bylo bez předsedy. 

Kyncl: U našeho senátu se nejedná o schválení akreditací, ale pouze o vyjádření. 



  

Termín 7. 6. – hlasování: 18/0/1. 

9:39 

Ad 8. 

Různé 

Roztočil: Jsem překvapen rychlostí rozhodnutí o odstraněním tlačítka v Anketě, zakazující zveřejnění 

studentských komentářů. Je to na rozhodnutí pana děkana, doporučující hlasování bylo v senátní 

konferenci formou per-rollam, padly námitky ke slučitelnosti s právem na ochranu osobních údajů, ale 

přesto rozhodnutí nad tím následně padlo velice kvapně. Zabývat se tím měla i komise Legislativní.  

Hurák: Při hlasování per-rollam se odpovídá mailem všem? 

Jiříček: Jedná se o výjimečnou věc. Odpovídá se tomu, kdo jej vyvolal, není třeba všem. 

Ripka: Ohledně ankety šlo jen o poradu mezi senátory, neberu to jako hlasování. Rozhodnutí beru na 

sebe. 

Jiříček: Nejednalo se o hlasování per-rollam. Bylo to jen orientační hlasování. 

Roztočil: Způsob, jak k rozhodnutí došlo, se mi nelíbil. Diskuze v konferenci byla podmětná. Hlasování 

per-rollam je jinak dobrý prostředek. 

Kybic: Podporuji hlasování per-rollam, ale asi by bylo třeba využívat lepší technologii, než ruční sčítání 

mailů. 

Ripka: Ze zkušeností rady jednoho z programu doporučuji tabulku Google.  

Roztočil: Důvěřují předsedovi senátu, že počítá správně. Tabulka v Google, kde lze stále měnit názory, 

se mi moc nelíbí. 

Habala: Hlasování per-rollam je vhodné používat pouze tam, kde to je vhodné. Krajní scénáře bych 

nevyužíval. 

Kočí: SVTI připravuje systém hlasování pro VR. Můžeme nabídnout i senátu. 

Váňa: Taková možnost byla, Foodle, ale byl zrušen. 

Kyncl: Vše je vyřešené v našem Jednacím řádu. Hlasovat per-rollam formálně o „schválení“ není 

přípustné. Nic důležitého, co spadá pod hlasování, nelze takto per-rollam řešit. 

Schaefer: Komu se mají zasílat připomínky k zápisu? 

Svatoň: Tajemníkovi AS FEL, e-mailem. Zahrnuté připomínky poté sepisuji jako komentáře 

k jednotlivým verzím na Alfrescu. 

Váňa: Všem jsem poslal seznam členů konferencí senátu. 

Svatoň: Senát hledá správce nástěnek (DEJ i KN), zatím to dělám jako tajemník. Členové mají 

k dispozici Senátní místnost. Prozatím je využívána pro výuku jazyků, lze v případě zájmu členů senátu 

změnit. 

Váňa: Můžeme se jí zbavit? Byl bych pro. 

Svatoň: Tomu jsem se posledních deset let vyhýbal. Před dvěma roky jsem takto vrátil nevyužívaný 

senátní notebook. Pak je ale vhodná diskuze i o existenci současných papírových nástěnek. Jestli i ty 

nezrušit. 

Jiříček: V souvislosti s tím, předsednické razítko a klíče ke mně nedoputovaly. 

Roztočil: Mám je připraveny, předám. 

Habala: Rozmysleme si tyto věci do červnového zasedání. 

Schaefer: Pan děkan se ve volné diskuzi zmínil o Kariérním řádu, hodlá jej ještě předložit? 

Ripka: Zmínka o něm byla spíše v rovině žertu, neformálně. Má to být vnitřní předpis, ale není tak 

schválen. Dluh fakultě tam je. 

Jiříček: Měl by to být necháno na nového pana děkana. 

Habala: Také bych to tak viděl. 

Kybic: Karierní řád se bude řešit i na úrovni ČVUT.  

Roztočil: Diskuze o Kariérním řádu probíhaly asi půlroku. Nelze to nyní udělat unáhleně. Metodika je 

na půlce cesty. Je to úkol pro nové vedení. 

Lachmanová: Komise KOPR se minulý týden neformálně sešla. Diskutovalo se o nových tématech. 

Komise se ve své práci zajíždí. 

Hollmannová: Přišla informace o výběru laviček na Karláku. Co s tím senát bude dělat? Čeká se od nás 

schvalování? 



  

Ripka: Je to jen informace. Hlasovat bude celá akademická obec. Vedení výsledek využije pro 

rozhodování. 

 

Zasedání AS FEL skončilo v 10:02. 

 

3. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FEL SE BUDE KONAT 7. 6. 2019 

od 9:00 v místnosti č. 80 

 

 

Zapsal: Svatoň  další úpravy: předsednictvo 


