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ZÁPIS  Č .  1 3  Z  J E D N Á N Í  AS  FS  D N E  2 5 .  5 .  2004  

 
Přítomno: 11 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Zdeněk Folta, Ph.D., Ing. 

Rostislav Kubala, CSc. a doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D., nepřítomen doc. Ing. Jiří 
Zezulka, CSc.) 
6 členů studentské komory AS FS (omluveni Ing. Oldřich Učeň, Ing. Jindřich 
Frič), 
hosté: děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc., tajemnice FS Ing. Zdeňka Kmitová 

 

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

Program: 

1) Informace z vedení FS 
2) Upřesnění rozdělení investičních prostředků na pracoviště FS 
3) Návrhy na změny ve složení Vědecké rady FS 
4) Návrhy na změny Statutu FS 
5) Informace z jednání Disciplinární komise FS 
6) Informace o průběhu a výsledcích doplňovacích voleb do studentské komory AS 

FS 
7) Různé 

 

Ad 1  Informace z vedení FS 
Informace z vedení FS podal děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc.: 

• V srpnu dojde k přestěhování sídla Centra bakalářských studií v Šumperku z budovy 
Prametu Šumperk do budovy střední odborné školy, ve které byla sjednána symbolická 
částka za nájem. Původní smlouva byla vypovězena k 31. 7. 2004. 

• Bylo rozhodnuto na KD, že každý pedagog, který ve dvou semestrech (letní 2002/2003 a 
zimní 2003/2004) učil v Šumperku, bude odměněn částkou 100,- Kč/den výuky. 

• Bylo rozhodnuto o rozdělení investičních finančních prostředků na FS mezi katedry, které 
se starají o fakultní počítačové učebny, a to dle návrhu komise elektronizace (v tomto roce 
katedry 340, 347 a 352, v příštím roce bude odpovídající částka přidělena také katedře 
354). 

• Na VR FS 18. 5. 2004 byl schválen návrh na udělení čestného titulu dr.h.c. Ing. Vratislavu 
Kulhánkovi (předseda představenstva ŠKODA AUTO, a. s.) za podíl na rozvoji průmyslu 
v ČR a za spolupráci s FS VŠB-TUO. Zároveň mu bylo zasláno pozvání FS k uskutečnění 
přednášky, termín bude ještě upřesněn. 
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• Na VR FS 18. 5. 2004 proběhlo úspěšně jmenovací řízení profesorem doc. Dr. Ing. Miloše 
Němčeka a habilitační řízení Ing. Květoslava Kalába, Ph.D. 

• K 21. 5. 2004 bylo do bakalářského studijního programu přihlášeno 865 nových studentů 
a do doktorského studijního programu 45 studentů. 

• Proděkanka FS Ing. Sylva Drábková, Ph.D. organizačně zajišťuje využití prostor bývalého 
V-klubu, který byl přidělen rektorem VŠB–TUO do kompetence FS pro studenty 
prezenční formy doktorského studijního programu. 

• Na Institutu dopravy FS proběhla slavnostní akce k příležitosti jeho 10. výročí založení. 
Zahájení za přítomnosti rektora VŠB–TUO otevřelo jednání semináře v posluchárně B, na 
němž byly předneseny příspěvky (publikované poté na CD), účastnící se pak přesunuli do 
Mošnova, kde shlédli pracoviště určené pro výuku zaměření – letecký provoz a technik 
údržby letadel. 

• Byla uzavřena smlouva mezi Polytechnikou v Radomi – její Fakultou dopravní, a FS. 
V tomto týdnu bude rovněž podepsána bilaterální smlouva s Fakultou špeciálnej techniky 
VŠ v Trenčíně. 

• Na KD FS byly schváleny návrhy nových kravat s logem FS. 

• Na FS proběhlo vzpomínkové setkání prvních absolventů fakulty po 50-ti letech. Přišlo 27 
našich bývalých studentů, kteří zavzpomínali na své učitele, byli provedeni po fakultě a 
byly jim předány stříbrné pamětní medaile FS. 

 

Ad 2  Upřesnění rozdělení investičních prostředků na pracoviště FS 
Děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc. předložil senátu ke schválení upřesnění rozdělení 

investičních prostředků na pracoviště FS. Návrh okomentovala tajemnice FS Ing. Zdeňka 
Kmitová. Senát na svém minulém zasedání schválil rozdělení investičních prostředků ve výši 
2 mil. Kč na pracoviště FS dle platných kritérií pro rozdělování. Částka 800 tisíc Kč byla 
určena na projekty kateder podané na děkanát pracovišti FS. Po projednání na KD FS a na 
základě doporučení Grantové komise FS je nyní AS FS předložen návrh na rozdělení i této 
částky dle schválených kritérií pro rozdělování prostředků na FS. Co se týče situace v oblasti 
investičních prostředků na škole, na KR bylo projednáno, že zůstatky fakult na konci roku 
zůstanou fakultám. 

• Kladné stanovisko ekonomické komise FS přednesl Ing. Petr Kočí, Ph.D., který materiál 
doporučil senátu ke schválení. 

K rozdělení investičních prostředků na pracoviště FS dle předloženého materiálu AS 
FS hlasoval s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  17 
 Proti   0 
 Zdrželi se  0 

Rozdělení investičních prostředků dle předloženého materiálu bylo přijato 
jednomyslně. 
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Ad 3  Návrhy na změny ve složení Vědecké rady FS 

Děkan FS navrhl dvě změny ve složení VR FS.  

• S cílem posílit zahraniční vztahy za čestného člena VR FS navrhl prof. Leszka A. 
Dobrzańskiego, děkana fakulty strojní Silesian University of Technology, Poland. 

O návrhu na jmenování nového čestného člena bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  17 
 Proti   0 
 Zdrželi se  0 

Návrh na jmenování  prof. Leszka A. Dobrzańskiego za čestného člena VR FS byl 
přijat jednomyslně. 

 

• Za řádného člena VR FS navrhl prof. Ing. Jiřího Hrubého, CSc., vedoucího katedry 345. 

O návrhu na jmenování nového řádného člena bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  17 
 Proti   0 
 Zdrželi se  0 

Návrh na jmenování  prof. Ing. Jiřího Hrubého, CSc. za řádného člena VR FS byl 
přijat jednomyslně. 

 

Ad 4  Návrhy na změny Statutu FS 
Jednalo se o změnu Čl. 4 „Vnitřní předpisy a normy FS“, a to odst. 3, ve kterém je 

výčet všech závazných vnitřních předpisů VŠB–TUO. Do tohoto odstavce byly doplněny: 

i) Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských studijních programech VŠB – TUO. 

j) Studijní a zkušební řád pro studium v magisterských studijních programech VŠB – TUO. 

Dále se jednalo o změnu Přílohy č. 5 Statutu FS „Organizační schéma Fakulty strojní VŠB–
TUO“, která se týká: 

• sloučení útvarů děkanátu fakulty Referát pro vědu a ekonomiku 302 a Referát pro 
zahraniční styky a rozvoj 303 do jednoho útvaru Administrativa fakulty 302.  

• Zároveň byl předložen návrh na zřízení útvaru 303 jako Centrum bakalářských studií 
Šumperk s cílem zajištění chodu tohoto strategicky důležitého odlehlého pracoviště a jeho 
koordinace s FS. 

O návrhu na změny Statutu FS bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  17 
 Proti   0 
 Zdrželi se  0 

Návrh na změnu Statutu FS byl přijat jednomyslně. 
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Ad 5  Informace z jednání Disciplinární komise FS 
Informace AS FS podal Ing. Jan Burkovič, Ph. D.  

• Předsedou disciplinární komise byl proděkan FS doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc., který 
zasedání dne 22. dubna 2004 v místnosti D206 řídil.  

• Pozváno bylo celkem 58 studentů, kteří dlouhodobě nehradí poplatky spojené se studiem. 

• Z citace příslušného předpisu vychází tři stupně kázeňského postihu: napomenutí, které již 
bylo doručeno všem pozvaným studentům, dále pak podmínečné vyloučení a vyloučení ze 
studia. Komise rozhodla o tomto postupu: 

• podmínečném vyloučení do 30 dnů,  

• vyvěšení jmen na úřední desce do dalších 15 dnů, 

• vyloučení ze studia. 

Většina zúčastněných přislíbila úhradu dlužné částky. Individuální případy snížení dlužné 
částky na základě „Žádosti o další změkčení tvrdosti zákona“ řeší děkan FS. 

• Z jednání disciplinární komise FS byl pořízen zápis, který je k dispozici na děkanátu FS. 

 
Ad 6  Informace o průběhu a výsledcích doplňovacích voleb do studentské 
komory AS FS 
• V souladu s časovým plánem schváleným na zasedání AS FS proběhly doplňovací volby 

do studentské komory AS FS, o jejichž průběhu informoval Marek Paprskář. Předložil 
údaje, které v číslech vypovídaly o problematice zajištění voleb, počtu kandidátů (8), 
voličů (637, tj. 37% studentské části akademické obce), i neplatných hlasů (44). 

• Na závěr voleb byl volební komisí zpracován a zveřejněn volební protokol s pořadím 
zvolených studentů do studentské komory AS FS i náhradníků. 

• Děkan FS informoval, že za organizaci průběhu voleb bylo studentům vedením FS 
navrženo vyplacení mimořádného stipendia. 

 

Ad 7  Různé 
• Studenti požádali o opravení lavic v posluchárnách budovy NK (zkrácení ostrých konců 

šroubů pod lavicemi). 

• Ing. Šárka Tichá, Ph.D. vznesla dotaz na konání státních závěrečných zkoušek 
v podzimním termínu. Děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc. odpověděl, že každý případ 
odložení státní závěrečné zkoušky na podzim bude posuzován individuálně na základě 
žádosti podané příslušným studentem a vyjádření jeho školitele. 

• Studenti rozvinuli diskusi k problematice soužití českých studentů se zahraničními 
studenty na kolejích. Projevili zájem o informativní přednášky s cílem dozvědět se více o 
původu a kulturních i sociálních podmínkách v zemích, odkud zahraniční studenti 
přicházejí a navázat tak recipročně na informace poskytované zahraničním studentům o 
kultuře české. Diskuse se týkala možností organizace takovýchto přednášek, ať už 
Studentskou Unií nebo ve spolupráci s odborníky Ostravské university. Jednou z možností 
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byla zmíněna i publikace článku, případně série článků v časopise Akademik.  

• Ing. Šárka Tichá, Ph.D. požádala o informace týkající se konání promocí v talárech. 
Předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. informoval o skutečnosti, že ve Statutu VŠB-
TUO jsou vyjmenováni ti, kteří mají právo nosit taláry. Návrh na změnu tohoto vnitřního 
předpisu školy s cílem umožnit studentům nosit taláry při promocích již na konci tohoto 
akademického roku byl předložen prof. Ing. Petrem Noskievičem, CSc. na minulém 
zasedání AS VŠB-TUO a mělo by být o něm hlasováno na příštím zasedání AS VŠB-
TUO. 

• Doc. Ing. Radek Čada, CSc. poděkoval za práci v Akademickém senátu končícím 
studentům v souvislosti se změnami v personálním obsazení studentské komory k 1. 9. 
2004. 

 

Zapsala:  Ing. Lenka Landryová, CSc., tajemnice AS FS. 

Ověřil:  doc. Ing. Radek Čada, CSc., předseda AS FS. 

 


