Zápis z 5. zasedání Akademického senátu FCHI (18. 9. 2020)
(číslováno od začátku funkčního období 1. 2. 2020)

Přítomni:

Ing. Lucie Habartová, Ph.D. 402
doc. Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D. 409
RNDr. Galář Pavel, PhD. 444
Ing. Jan Švihlík, Ph.D. 445
Dr. Ing. Pavel Vrbka 403
Ing. Vojtěch Šálek, DSP (dálkově)
Ing. Nikola Ladislavová, DSP (dálkově)
Kateřina Kleinová

Omluveni:

Mgr. Ing. Pavel Kříž, Ph.D. 413

Hosté: prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D., děkan
Návrh programu:
1) Schválení zapisovatele
2) Schválení programu
3) Informace ze zasedání kolegia děkana dne 18. 8. a 8.9. 2020.
4) Vyhlášení voleb do AS – řídit se informacemi z AS VŠCHT
5) Projednání Výroční zprávy FCHI za rok 2019.
6) Různé: úřední hodiny úředníků
Zasedání bylo zahájeno ve 13:00 hod.
Ad 1 a 2 programu:
AS schválil zapisovatele (P. Vrbka, schváleno 8-0-0) a program zasedání (schváleno 8-0-0).

Ad 3: :
Seznámení s důležitými informace z kolegia děkana ze dne 18. 8. a 8.9. 2020:
Zápisy z kolegia děkana:
https://fchi.vscht.cz/fakulta/vedeni/kolegium-dekana/zapisy-kd/51153
AS zdůrazňuje zvláště informaci o zaměstnání revizního technika na VŠCHT, o tom, že na
všech ústavech fakulty je třeba vypracovat transparentní systém odměňování pracovníků, o
nutnosti čerpat IGA granty do konce listopadu, o plánované provozní schůzce VŠCHT (22.9.,
třeba sbírat náměty), o vznikajícím seznamu investic pro potřeby Strategického záměru,
včetně investic do celoškolských laboratoří, o výběru význačných tvůrčích výstupů do
Modulu 1 hodnocení 2017+, o týmu a technice FCHI pro podporu distanční výuky, o ceně
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CRYTUR, o ceně W. v. Siemense, o přípravě nové prezentace VŠCHT a o podpoře
krátkodobého hostování význačných zahraničních odborníků.
Ad 4: Předsednictvo AS FCHI vyhlašuje volby do studentské části AS FCHI na období od
1.2.2021 do 31.1.2022. Volby proběhnou elektronicky ve stejném termínu jako volby do AS
VŠCHT (tj. 30.11. až 3.12.), termíny pro podávání návrhů na kandidáty v jednotlivých
volebních skupinách budou upřesněny po jmenování dílčích volebních komisí.
AS FCHI vyzývá členy volebních skupin (studenti BSP a NSP + volební skupina studenti
DSP) k podání návrhů na členy volební komise ke schválení AS a to do 29.9.2020. Členové
volební komise nemohou kandidovat na členy AS. Jakmile bude VK schválena akademickým
senátem, zahájí dílčí VK sběr návrhů na kandidáty do voleb (do 4.11.2020), aby je komise
mohla projednat. Do 13. 11. 2019 budou vytvořeny kandidátní listiny pro jednotlivé volební
skupiny. Kandidátní listiny předá předseda fakultní VK výše.
Ad 5: : Děkan FCHI předložil AS FCHI výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2019.
Akademický senát výroční zprávu projednal. Drobné připomínky senátu byly do zprávy již
zapracovány.
Návrh usnesení:
Akademický senát FCHI obdržel od děkana fakulty výroční zprávu o činnosti fakulty za rok
2019. Akademický senát text výroční zprávy projednal, ke zprávě nemá zásadních připomínek
a schvaluje ji v předloženém znění.
AS hlasoval o přijetí usnesení: hlasovalo 8 členů AS, pro přijetí se vyslovilo 8 členů, proti 0,
zdrželo se 0.
Výsledek: Usnesení bylo přijato. Předseda AS předá výsledek prof. Přibylovi.
Ad 6 Různé:
a) AS FCHI souhlasí s požadavkem akademických pracovníků, že úředníci servisních
oddělení VŠCHT by měli mít vypsané úřední hodiny, ve kterých by byli s jistotou k zastižení,
a dává tento názor k další diskuzi.
b) Vzhledem ke končícímu funkčnímu období stávajícího zástupce FCHI v Radě vysokých
škol je třeba identifikovat vhodného nástupce.
c) Z řad studentů přišel dotaz, zda mají studenti nárok na ubytovací stipendium, když
prodlužují studium z důvodu absolvování zahraniční stáže. Ve Stipendijním řádu VŠCHT je
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sice psáno, že na ubytovací stipendium mají nárok v případě, že studují ve standardní době
(tedy bakalář 3 roky, magistr 2 roky, doktorand 4 roky), nicméně také je tam doslova uvedeno
(v čl. 5, odst. 3): Ubytovací stipendium může být přiznáno z dalších důvodů zvláštního zřetele
hodných i v případě, že student nesplňuje jednu nebo více podmínek uvedených v odstavci 1,
a to zejména v případě, že student nesplňuje podmínku stanovenou v odstavci 1 písm. b) z
důvodu zahraniční stáže.
Akademický senát se bude výše uvedeným podnětem zabývat, prozkoumá situaci a podá
zprávu o současné praxi děkanátu/ů při udělování tohoto stipendia.

Další, 6. řádné zasedání AS se bude konat 2. října 2020, provedení, ev. místo a čas budou
upřesněny ve vyhlášení.

Zapsal a za správnost ručí:

Dr. Ing. Pavel Vrbka
předseda AS
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