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ZÁPIS Č .  9  Z  J E D N Á N Í  AS FS D N E  17.  4 .  2001 

 
Přítomno: 14 členů akademické komory AS FS (Ing. Michal Richtář nepřítomen) 

6 členů studentské komory AS FS (Ludmila Holbová omluvena, Markéta 
Dohnalová nepřítomna) 

 hosté: prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., děkan Fakulty strojní, doc. Ing. Kamil 
Kolarčík, CSc. a doc. Ing. Josef Jurman, CSc. proděkani FS, Ing. Zdeňka 
Kmitová, tajemnice Fakulty strojní. 

 
Jednání senátu zahájil a řídil předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. 

Program: 

1) Informace z vedení FS 

2) Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářském studijním programu 
       “Strojírenství” na FS VŠB - TUO 

3) Návrh na změny ve složení VR FS 

4) Návrh na uzavření hospodaření FS za rok 2000 

5) Návrh na rozdělení neinvestičních dotací na FS VŠB - TUO pro rok 2001 

6) Informace ze zasedání AS VŠB - TUO 

7) Různé 

 
Ad 1  Informace z vedení FS 

Informace podal děkan Fakulty strojní, prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.: 

• Počty přihlášených studentů podle již doručených přihlášek k přijímacímu řízení na FS 
pro akademický rok 2001/2002: v prezenční formě studia 476, v kombinované formě 
studia 56, celkem 532 na FS, u ostatních fakult pro srovnání: FAST 647, FEI 842, HGF 
693, MMI 191. Počet studentů bude vyšší než v loňském akademickém roce. 

• Reakreditace fakulty: 10 studijních oborů bakalářského studijního programu 
“Strojírenství” v prezenční i v kombinované formě bylo schváleno pro období do 27. 
února 2007, tj. dvojnásobek standardní délky studia. Ke dvěma dalším oborům měla 
pracovní komise pro ekonomiku dotaz, zda jde o ekonomické obory. Aby nebylo pochyb, 
že se nejedná o obory s ekonomickým zaměřením, byly těmto oborům v rámci této 
reakreditace fakultou změněny názvy na Provoz a řízení v energetice a vrácen původní 
název Aplikovaná informatika a řízení, které budou do konce dubna akreditační komisí 
projednány. 

• Všech 7 oborů navazujícího magisterského studijního programu v prezenční i 
v kombinované formě studia bylo schváleno do 27. února 2005 (pro dvouletou standardní 
dobu studia), respektive do 27. února 2007 (pro tříletou standardní dobu studia), u 
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doktorské formy studia bylo všech 10 oborů schváleno, z toho 9 na maximální dobu, tj. na 
dvojnásobek standardní délky studia (tj. do 27. února 2007) a obor Části strojů a 
mechanizmů do 27. února 2004. Závěr akreditační komise zněl ve smyslu nutnosti zvýšení 
počtu a kvality publikací zejména u dvou kateder fakulty. 

• Zmocnění děkanů k podpisování grantových smluv, nakládání s prostředky grantů pro rok 
2001. 

• Od 1. dubna 2001 platí nový pracovní řád VŠB - TUO. 

• Na katedry byl z děkanátu rozeslán seznam významných technologií, kterým má být 
věnována pozornost zejména při návrhu nových projektů. 

• Připravuje se vydávání vědeckých spisů VŠB - TUO, které budou zahrnovat autoreferáty, 
habilitační přednášky, přednášky při profesorském řízení apod., vydávány budou s ISBN a 
zařazeny jako publikace. 

• Na katedry byl rozeslán harmonogram výuky pro nový akademický rok. 

• Rozdělování finančních prostředků na pracoviště FS bude nejdříve ke dni 1. května po 
ukončení kontroly úvazků, přičemž některé katedry je budou muset přepracovat. 

 

• K diskusi byl předložen problém soukromého podnikání na Fakultě strojní a nutnosti 
předcházet možnému konfliktu zájmů. K řešení tohoto problému by pomohlo: 

 obnovení ohlašovací povinnosti pro všechny pracovníky pracovišť fakulty za účelem 
získání přehledu, v jakých oborech jednotliví pracovníci podnikají. Ohlašovací povinnost 
je na VŠB - TUO stále v platnosti, avšak není důsledně uplatňována, 

 vedoucí kateder by měli při vyjádření svého doporučení u přihlášek grantových a jiných 
projektů vzít v úvahu obor podnikání jejich řešitelů, 

 při obsazování vedoucích funkcí na fakultě výběrovým řízením by měla výběrová komise 
přihlédnout k oboru podnikání uchazečů. 

V diskusi byly tyto možnosti projednány. Bylo zdůrazněno, že je třeba předejít 
případům, kdy by mohlo dojít ke zneužití jména fakulty, případům, kdy by se využívala 
pracovní doba a zařízení fakulty pro soukromé podnikání, pro společnosti s r. o. apod. Vedení 
fakulty nemá připomínky k drobnému podnikání zahrnujícímu např. vypracování odborných 
posudků, jehož podmínkou mohou být registrace IČO, nebo k činnostem volným, nikoli 
vázaným, které zvyšují prestiž katedry, fakulty či univerzity. Stanovení hranice v 
podnikatelských činnostech je velmi obtížné a velmi záleží na morálním a etickém charakteru 
jednotlivých zaměstnanců. 

Diskuse byla uzavřena vyslovením podpory AS FS děkanovi FS v hledání 
možného a přijatelného řešení pro předcházení možného konfliktu zájmů, které by se 
opíralo o jeho kompetence a legislativní možnosti. 
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Ad 2  Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářském studijním programu  
 “Strojírenství” na FS VŠB - TUO 

Doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. předložil AS FS k projednání a schválení nový vnitřní 
předpis FS Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářském studijním programu 
“Strojírenství” na FS VŠB-TUO s účinností od akademického roku 2001/2002. 

Vzhledem k připomínkám legislativní komise AS FS, které byly zaslány několik dnů 
před zasedáním AS FS, jednotlivé články a body studijního a zkušebního řádu, ve kterých 
byly navrženy změny legislativní komisí, proděkan doc. Kolarčík vysvětlil nebo potvrdil 
zapracování těchto změn. 

Po zahrnutí připomínek a diskusi bylo přistoupeno k hlasování o schválení takto 
upraveného studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářském studijním programu s 
účinností od akademického roku 2001/2002: 

Návrh pro přijetí vnitřního předpisu po zapracování změn 
byl přijat všemi hlasy (20-0-0). 

 

Další změny se týkaly Statutu FS: 

V příloze č. 4 Statutu FS je třeba aktualizovat seznam studijních programů a oborů 
vysokoškolského a doktorského studia na FS VŠB – TUO podle výsledků akreditace FS. 

Schválením nového vnitřního předpisu byla vyvolána změna Statutu Fakulty strojní, 
konkrétně čl. 4, odst. 2, který obsahuje výčet předpisů, které platí na FS. V uvedeném 
odstavci je třeba doplnit písmeno g s názvem nového vnitřního předpisu. O této změně bylo 
hlasováno: 

 
 Návrh pro přijetí změn ve Statutu FS 

byl rovněž přijat všemi hlasy (20-0-0). 
 

Předseda AS FS zajistí předložení uvedených legislativních změn k projednání a schválení 
v legislativní komisi AS VŠB-TUO a následně na zasedání AS VŠB-TUO. 

 
 

Ad 3  Návrh na změny ve složení VR FS 
Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., děkan FS, seznámil AS FS s návrhem zaměnit ve VR 

FS prof. Ing. Jaromíra Koukala, CSc. za doc. Ing. Petra Horyla, CSc. Cílem je, aby vedení FS 
bylo zastoupeno ve VR FS dvěma osobami, aby existovala zastupitelnost v případě nemoci 
apod., což umožňuje platný jednací řád VR FS. 

Z výše uvedeného důvodu děkan FS navrhl odvolání prof. Ing. Jaromíra Koukala, CSc. 
z VR FS. 

O návrhu na odvolání z VR FS bylo hlasováno: 

pro návrh - 19 
proti návrhu - 0 

zdržel se hlasování - 1. 
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Jako řádného člena VR FS děkan FS navrhl doc. Ing. Petra Horyla, CSc., proděkana 
FS. 

O návrhu na jeho jmenování za řádného člena VR FS bylo hlasováno: 

pro návrh - 19 
proti návrhu - 0 

zdržel se hlasování - 1. 
Oba návrhy byly přijaty. 

Dále děkan FS seznámil s návrhem na dva nové čestné členy VR FS. Jmenovním 
nových čestných členů se bude prohlubovat spolupráce a udržování kontaktů se zahraničím. 

Prof. Dr hab inż. Marian Dolipski, děkan Fakulty hornictví a geologie Slezské 
polytechniky v Gliwicích. O návrhu na jmenování za čestného člena VR FS bylo hlasováno: 

 návrh na jmenování byl přijat všemi hlasy (20-0-0). 
 

doc. Ing. Michal Varchola, CSc. děkan FS STU v Bratislavě. O návrhu na jmenování 
za čestného člena VR FS bylo hlasováno: 

 návrh na jmenování byl přijat všemi hlasy (20-0-0). 
 

Ad 4  Návrh na uzavření hospodaření FS za rok 2000 

Děkan FS prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. předložil AS FS ke schválení návrh na 
uzavření hospodaření FS za rok 2000. Podrobné seznámení s tímto návrhem provedla 
tajemnice Fakulty strojní Ing. Zdenka Kmitová, která uvedla, že byl již ve fázi přípravy 
konzultován s ekonomickou komisí FS. 

Za ekonomickou komisi FS vyjádřil stanovisko její předseda Ing. Rostislav Kubala, 
CSc., který potvrdil, že pracoviště fakulty dodržely limity čerpání a nebyl důvod pro 
penalizace. Ekonomická komise doporučila návrh na uzavření hospodaření FS za rok 2000 ke 
schválení. 

O návrhu bylo hlasováno, v předložené a dokumentované podobě (materiály ve složce 
“Návrh na uzavření hospodaření Fakulty strojní za r. 2000”): 

 tento návrh byl přijat všemi hlasy (20-0-0). 
 

Ad 5  Návrh na rozdělení neinvestičních dotací na FS VŠB - TUO pro rok  
  2001 

Děkan FS prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. předložil AS FS ke schválení návrh na 
rozdělení neinvestičních dotací na FS VŠB - TUO pro rok 2001. Podrobné seznámení s tímto 
návrhem provedla tajemnice Fakulty strojní Ing. Zdenka Kmitová. 

Vedení fakulty dosud dostalo potvrzení neinvestičních dotací v činnosti 1810, 1860 a 
byla dále potvrzena účelová dotace Kč 850 tis. na stipendia studentů doktorského studijního 
programu pro 1. čtvrtletí roku 2001. 

Rozdělení neinvestičních prostředků na výzkumné záměry na úrovni školy bude 
projednáváno na nejbližším zasedání AS školy, o investičních prostředcích se dosud 
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nerozhodovalo.  

V rozpočtu fakulty r. 2001 se předpokládá nižší potřeba prostředků na odpisy, vybrané 
skupiny majetku se odepisují 5 let namísto původních 4 let. Na druhé straně bude zapotřebí 
doplnit prostředky na prospěchová stipendia studentů, protože ve stipendijním fondu fakulty 
zůstalo z r. 2000 Kč 300 tis. 

Předseda ekonomické komise FS Ing. Rostislav Kubala, CSc. konstatoval, že 
ekonomická komise FS návrh prostudovala a nemá k němu výhrady. Rozdělení finančních 
prostředků na jednotlivá pracoviště FS bude následně provedeno dle kritérií schválených pro 
rozdělování až po dokončení kontroly úvazků a publikační činnosti jednotlivých pracovišť 
FS. 

V diskusi bylo upozorněno, že při přípravě rozpočtu by se mohly zohlednit investice 
nakoupené z projektů GAČR a jejich následné odpisy, které podle nových pravidel získávají 
příspěvek z GA ČR pouze v rozsahu délky trvání řešení projektu. 

Ing. Zdeňka Kmitová: Grantová agentura pokrývá nákup investic jen pro dobu řešení 
projektu, tj. hradí jen část jejich nákupu. Zbývající část se předpokládá dokrýt z prostředků 
školy. Vzhledem k chybějícím informacím o výši investic pro fakultu pro r. 2001 se dá jen 
obtížně přislíbit finanční spoluúčast. Grantové agentury nehradily a nehradí úplné náklady na 
řešení projektu, z přidělených prostředků se ani v minulosti nehradily odpisy nakoupeného 
majetku. 

O návrhu bylo hlasováno, v předložené a dokumentované podobě (viz tabulka č. 1 v 
příloze tohoto zápisu): 

 Návrh na rozdělení prostředků FS pro rok 2001 
 byl přijat všemi hlasy (20-0-0). 
 

Ad 6  Informace ze zasedání AS VŠB - TUO 
Informace podal předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. i v písemné formě 

rozesláním zápisu z jednání Akademického senátu VŠB-TU Ostrava konaného dne 13. března 
2001. 

 

Ad 7  Různé 
• Dnem 30. dubna 2001 vyprší platnost smluv o nákupu u firem vybraných ve výběrovém 

řízení (Dell, Autocont, atd.). 

• května je připravován Majáles studentů 

• května zasedání Vědecké rady FS 

• května je plánován sportovní den 

• prof. MuDr. Josef Syka, DrSc. Je novým předsedou GA ČR. 

• Marek Sobek – nový předseda SUS 

 

Zapsala:  Ing. Lenka Landryová, CSc., tajemnice AS FS. 
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Ověřil:  doc. Ing. Radek Čada, CSc., předseda AS FS. 


