
Zápis z 13. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 29. 1. 2021
Přítomni: Čmejla, Faigl, Fiedler, Górecki, Hrzina, Hurák, Janíček, Jiříček, Koller, Kybic,

Makešová, Petrášek, Roztočil, Ryšavý, Schaefer, Štěpán, Veselý, Váňa, Veselý,
Vítek, Voves, Zoubek.

Omluveni: Deckerová, Habala, Kyncl.
Hosté: Jakovenko (proděkan), Jelínek (proděkan), Kočí (proděkan), Mráz(tajemník

fakulty), Páta (děkan), Jasinski, Kubiš, Svatoň.

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

ZASEDÁNÍ SE Z EPIDEMIOLOGICKÝCH DŮVODŮ USKUTEČNILO DISTANČNÍ
FORMOU POMOCÍ VIDEOKONFERENCE MS TEAMS

Program zasedání:

1. Schválení programu 13. řádného zasedání AS FEL
2. Schválení zápisu z 12. řádného zasedání AS FEL
3. Přivítání nových členů AS FEL
4. Časový plán akad. roku FEL ČVUT 2021/2022
5. Termín příštího zasedání
6. Různé

a. Pro informaci od pana děkana (Páta)
i. Prof. Kulhánek - Cena MŠMT za vynikající vzdělávací činnost na VŠ

ii. Změna vzorce započítávání vědeckých výkonů z předchozích období
iii. Registrace Vnitřního mzdového předpisu ČVUT na MŠMT
iv. Registrace Akreditačního řádu ČVUT na MŠMT

b. O problematice omezení placení kartou (Schaefer)
c. Zavedení stravenkového paušálu (Fiedler)

Začátek zasedání: 9:01

9:03
Ad 1. Schválení programu 13. řádného zasedání
Výsledek hlasování: 20/0/0 (pro/proti/zdržel se) – Program zasedání byl schválen.

9:06
Ad 2. Schválení zápisu z 12. řádného zasedání
Zápis z 10. řádného zasedání: 20/0/2 (pro/proti/zdržel se) – Zápis byl schválen.

9:07
Ad 3. Přivítání nových členů AS FEL
Změny ve studentské komoře:

● Jiřího Svatoně nahradil Jakub Jirsa
● Filipa Kubiše nahradil Jan Petrášek
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9:11
Ad 4. Časový plán akad. roku FEL ČVUT 2021/2022
Jelínek: Informoval o plánovaném časovém plánu.
Schaefer: Dotázal se na další termíny pro studenty, které nejsou součástí časového plánu.
Jelínek: Ostatní termíny jsou ve směrnicích. Doplníme je jako poznámku na web. Studenti by
měli být informováni i emailem.
Janíček: Termíny zdá se nejsou ani v (google) kalendáři.

9:25
Usnesení 13/1
AS FEL projednal Časový plán akademického roku FEL ČVUT 2021/2022 a doporučuje
doplnit informace o termínech závěrečných prací.
Výsledek hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0. – Usnesení bylo přijato.

9:30
Ad 5. Termín příštího zasedání
Termín 19. 3. 2021 byl schválen: 20/0/2.

9:38
Ad 8. Různé

9:38
a) Pro informaci od pana děkana

Páta: Informoval senát o předem předložených bodech
i. Prof. Kulhánek - Cena MŠMT za vynikající vzdělávací činnost na VŠ

ii. Změna vzorce započítávání vědeckých výkonů z předchozích období
iii. Registrace Vnitřního mzdového předpisu ČVUT na MŠMT

Kybic: Vzniknou nějaká celofakultní pravidla?
Páta: Pravidla by měla být všude stejná. Cílem je kontinuita platové úrovně. Zvýšení je
možné.
Kybic: Není již pravděpodobně čas připravit celofakultní pravidla.
Jiříček: Dolní limit platů je velmi nízko. Budou posíleny pravomoci vedoucích kateder.

iv. Registrace Akreditačního řádu ČVUT na MŠMT
Jakovenko: Postup schvalování akreditace je velmi podobný stávajícímu stavu.

Ostatní různé od pana děkana:

Páta: Získali jsme výsledky z mezinárodního hodnocení. Doporučují nám snížit délku
doktorského studia a zabývat se podporou patentových práv a slabších oblastí na fakultě.

Páta: Budeme inicializovat změnu disciplinárního řádu. Žádám proto o projednání v
legislativní komisi AS FEL až bude materiál k dispozici.
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9:58
b) O problematice omezení placení kartou (Schaefer)
Schaefer: Jaká jsou aktuální pravidla pro platbu osobními kartami například na pracovních
cestách nebo při registracích na konference?
Mráz: Každá platba musí být předem schválená. Je možné zaplatit platby fakultní platební
kartou. Do budoucna budou všechny tyto karty umožňovat platbu přes PayPal. Osobní karty
je možné využít pouze na platby drobného vydání (nutné neplánované platby). Při platbě musí
být správně uveden odběratel (FEL), nikoliv majitel karty. Tyto pravidla se nevztahují na
platby na pracovní cestě.
Schaefer: Je možné zaplatit vložné osobní kartou když je součástí pracovní cesty?
Mráz: Ano, bude ale vyplaceno až při vyúčtování. Ovšem tento postup nedoporučuji a je
stejně nutné platbu předem schválit.
Hurák: Je tedy platba katederní kartou podporována?
Mráz: Ano, nijak těmto platbám nebráníme.

10:22
c) Zavedení stravenkového paušálu (Fiedler)
Fiedler: Bude stravenkový paušál zaveden automaticky?
Mráz: Katedry nemusí nijak konat. V dubnové výplatě bude již stravenkový paušál započítán.

Zasedání skončilo v 10:27

14. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FEL SE BUDE KONAT 19. 3. 2021
od 9:00 v místnosti č. 80, nebude-li určeno jinak.

Zapsal: Váňa další úpravy: předsednictvo
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