
Usnesení AS FEL
schválená na 15. řádném zasedání dne 23. 4. 2021
Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty elektrotechnické se
usnesl na svém 15. řádném zasedání dne 23. 4. 2021 takto:

Usnesení 15/1
AS FEL schválil Strategický záměr ČVUT FEL pro období 2021-2025.
Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení 15/2
AS FEL v Generelu ČVUT oceňuje úsilí věnované popisu současného stavu, ale v
předloženém dokumentu mu chybí podrobnější vymezení dalšího vývoje podložené odbornou
debatou o potřebách a možnostech, zejména ohledně areálu Karlovo náměstí a halových
laboratoří v Dejvicích s přihlédnutím k jejich jedinečným technickým aspektům.
Výsledek hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 15/3
AS FEL podporuje aktualizaci Disciplinárního řádu ve verzi k 4. 4. 2021 s následujícími
úpravami:

● Článek 2, odst. (5) zní: Rozhodnutí o uložení sankce se oznamuje pouze studentovi a
je neveřejné.

● Článek 4, odst. (7) zní: Zasedání disciplinární komise fakulty nebo Disciplinární
komise ČVUT řídí její předseda; jednání komise je neveřejné. V případě
nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Členové komise jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti se svým
členstvím v disciplinární komisi dozví.

● Článek 5, odst. (6) zní: Usnesení podle odstavce 5 oznámí děkan, příp. rektor. Pokud
komise uzná za vhodné, může usnesení oznámit studentovi, pokud je přítomen, jinak
se toto usnesení samostatně neoznamuje.

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 15/4
AS FEL podporuje realizaci pilotního projektu pro koordinaci zkouškových termínů, který
využívá „sdílené tabulky“ vygenerované fakultním správcem KOSu a zavádí nový postup při
plánování zkoušek předmětů s ohledem na jejich prioritu a také za účasti garantů a rozvrhářů
bakalářských programů FEL.
Výsledek hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 1.



Všechna usnesení AS FEL jsou platná okamžikem jejich schválení.

16. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FEL SE BUDE KONAT 28. 5. 2021
od 9:00 v místnosti č. 80

Předsednictvo AS FEL

prof. Ondřej Jiříček doc. Petr Habala Ing. Petr Váňa
předseda předsedající tajemník


