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ZÁPIS Č .  6  Z  J E D N Á N Í  AS FS D N E  20.  5 .  2003 

 
Přítomno: 13 členů akademické komory AS FS (omluven prof. Ing. Pavel Macura, Dr.Sc., 

také doc. Ing. Michael Lichý, CSc. z počátku jednání z důvodu výuky) 
7 členů studentské komory AS FS (omluven Dušan Desnica) 

hosté: prof. Ing. Petr Horyl, CSc., děkan Fakulty strojní, Ing. Zdeňka Kmitová, 
tajemnice FS 

 

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

Program: 

1) Informace z vedení FS 

2) Návrh na uzavření hospodaření Fakulty strojní za rok 2002 

3) Návrh na rozdělení prostředků Fakulty strojní pro rok 2003 

4) Informace ze zasedání AS VŠB-TUO ze dne 13. 5. 2003 

5) Informace o doplňovacích volbách do studentské komory AS FS 

6) Různé 

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

• Na kolegiu rektora byl schválen návrh VR VŠB-TUO na jmenování Dr. Šustera, 
prezidenta Slovenské republiky, čestným doktorem dr.h.c. 

• Proběhla akce MACH, kterou velmi dobře připravila a zabezpečila stejně jako loni doc. 
Ing. Jitka Podjuklová, CSc. 

• Pan rektor prof. Ing. Tomáš Čermák CSc. přijal návštěvu z Polska, rektora Polytechniky 
Czenstochowa prof. Dyju. Oba rektoři se dohodli na uzavření smlouvy mezi univerzitami 
o vzájemné spolupráci ve vědecké i akademické oblasti. 

• Jako nejlepší skriptum v roce 2002 byla na FS vyhodnocena skripta doc. Dr. Ing. Miloše 
Němčeka. 

• Pro studenty, kteří ukončí studium statní závěrečnou zkouškou bude studijním oddělením 
FS vydán dvojjazyčný přehled všech složených zkoušek po dobu studia na FS (Diploma 
Supplement), který bude mít potřebné ochranné prvky a bude sloužit pro uznání 
kvalifikace v zahraničí. Toto opatření vstoupí v platnost od akademického roku 
2003/2004. 
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• Na VŠB-TUO byla uzavřena smlouva se dvěma hlavními operátory mobilních telefonů - 
T-mobile a Eurotel. Připravuje se vnitřní směrnice, která bude upravovat režim využívání 
mobilních telefonů pro služební účely. 

• Na FS byla připravena a vydána stručná reprezentativní brožura o FS v anglickém jazyce, 
připravuje se i nová brožura v jazyce českém. 

• Je záměr pro účely akcí pořádaných v zasedací místnosti A333 zakoupit interaktivní 
tabuli. 

• Dne 3. 6. 2003 se bude konat mimořádná VR FS interních členů, na které budou 
projednány návrhy akreditačních materiálů týkající se rovněž dvojjazyčných sylabů 
předmětů nabízených v rámci výuky na pracovištích FS. 

• K dnešnímu dni bylo doručeno 1200 přihlášek na studium na FS, což je o 200 více než ve 
stejné době loňského roku. Na FS bude vyhlášeno i 2. kolo přijímacího řízení. 

• Na 6. 6. je připraveno zasedání VR VŠB-TUO, na kterém mimo jiné proběhnou 
jmenovací řízení profesorem dvou pracovníků FS – doc. Ing. Oldřicha Bilíka, CSc. a doc. 
Ing. Jiřího Hrubého, CSc. 

• Dne 19. 5. vyšlo nařízení MŠMT týkající se koeficientu přírůstku posluchačů vysokých 
škol, ten byl pro nový školní rok stanoven ve výši 4 %. Toto nařízení neomezí FS při 
přijímání posluchačů, jelikož do 1. ročníků může FS přijmout o 51 posluchačů více. Do 
doktorského studijního programu na FS lze letos přijmout o 18 studentů více než loni. 

 

Ad 2   Návrh na uzavření hospodaření Fakulty strojní za rok 2002 
Návrh předložil děkan Fakulty strojní, prof. Ing. Petr Horyl, CSc., zmínil se zejména o 
• složité situaci z počátku roku 2002, 

• aktivitě několika kateder FS v oblasti doplňkové činnosti, díky kterým byl v závěru roku 
2002 dosažen kladný hospodářský výsledek (bylo navrženo jeho převedení do fondu 
odměn FS). 

Komentář k návrhu povedla Ing. Zdeňka Kmitová, která zdůraznila, že loni se v dubnu 
začínalo se schodkem 4 mil. Kč, mj. i proto, že odpisy byly kryty z dotací FS. (Pro rok 2003 
již byla změněna metodika.). 

Stanovisko ekonomické komise FS vyjádřil její předseda Ing. Rostislav Kubala, CSc.: 

• materiál byl projednán v ekonomické komisi FS, je přehledný a členěn do jednotlivých 
činností, byla dodržena formální úprava z minulých let, 

• hospodaření kateder se v uplynulém období zlepšilo a zůstalo u všech pracovišť FS 
v toleranci do 10 tis. Kč, 

• kladný hospodářský výsledek v roce 2002 se doporučuje převést do fondu odměn FS. 

 

Pro návrh v předloženém znění bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

19 – 0 – 0 

Návrh byl přijat všemi hlasy. 
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Ad 3  Návrh na rozdělení prostředků Fakulty strojní pro rok 2003 
Děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc. seznámil AS FS s aplikací nové metody rozdělování 
prostředků vedením VŠB-TUO na jednotlivé fakulty VŠB-TUO. Po korekcích se na použité 
výsledné metodice rozdělování dohodli děkani fakult. Tato metodika zohledňuje zejména 
pedagogický výkon (pro každý vyučovaný předmět se vypočte: počet studentů krát počet 
kreditů krát číslo ročníku). Tato metoda je velmi dobře kontrolovatelná, její správnost však 
závisí na přesnosti údajů, ze kterých vychází, zejména pak na přesnosti dat uložených v 
databázi SIRIUS. 

FS dosáhla 17,23 % z prostředků VŠB-TUO, což je částka, která nepokrývá ani roční potřebu 
mezd na FS. Předpoklady pro předkládaný návrh jsou: OH jako loni, odvod 30 % z 
výzkumných záměrů na FS, režie z doplňkové činnosti ponechána na 10 % pro FS a 5 % 
rektorátu VŠB-TUO (tj. nezvýšena), prof. nad 65 let - na 50 % úvazek, prof. nad 68 let - na 
20 % úvazek (dle požadavků pracovišť FS), doc. nad 65 let - z prostředků OPPP pracovišť 
FS. 

Na pracoviště FS je návrh rozdělit 1 mil Kč NIP + 800 tis. Kč OPPP, dále IP na pracoviště 
FS, které podaly projekty, zbylá částka IP (800 tis. Kč) byla rozdělena dle kritérií pro 
rozdělování prostředků na FS na ostatní pracoviště FS, které projekty nepodaly. 

Komentář k návrhu provedla Ing. Zdeňka Kmitová, která připravila písemný materiál s 
podrobnými tabulkami. 

Kladné stanovisko ekonomické komise FS vyjádřil její předseda Ing. Rostislav Kubala, CSc. 

Předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. upozornil, že způsob rozdělování investičních 
prostředků na FS byl modifikován v důsledku zavedení účelových státních dotací na 
přístrojové vybavení od roku 2001 - odvíjí se od podávaných návrhů projektů jednotlivými 
pracovišti FS, částky na jednotlivé projekty pracovišť FS jsou každoročně sledovány, je tak 
umožněno sdružování investičních prostředků. Podle kritérií rozdělování prostředků na FS se 
rozděluje zbývající část IP mimo projekty pracovištím, které nepodaly přihlášky projektů. Lze 
doporučit v budoucnu pozměněnou praxi rozdělování IP zformulovat do kritérií rozdělování 
prostředků na FS. 

O návrhu na rozdělení prostředků na FS pro rok 2003 bylo hlasováno s výsledkem: 

19 – 0 – 0 

Návrh byl přijat všemi hlasy. 

 

Ad 4  Informace ze zasedání AS VŠB-TUO ze dne 13. 5. 2003 
Dne 13. 5. 2003 zasedal AS VŠB – TUO, mezi hlavní body jednání patřilo: 

• vystoupení rektora VŠB – TUO prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc.. Pan rektor se zmínil o  
návštěvě ministra MPO a náměstka ministra MŠMT na VŠB-TUO, kteří byli mimo jiné 
seznámeni s koncepcí výstavby Centra pokročilých technologií, 

• revokace usnesení týkající se školitele v doktorském studijním programu s tím, že bylo 
schváleno nové znění čl. 4, odst. 2.: “Školitelem v doktorském studijním programu může 
být profesor nebo docent VŠB-TUO, případně významný specialista v daném oboru, který 
je nositelem akademického titulu Ph.D. nebo vědecké hodnosti.” 
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• projednání a schválení výroční zprávy o hospodaření VŠB-TUO za rok 2002 a rozdělení 
hospodářského výsledku VŠB-TUO z roku 2002 do fondů, hlavní shrnutí provedl a na 
otázky v diskusi reagoval kvestor VŠB-TUO,  

• projednání a schválení návrhu rozpočtu VŠB-TUO na rok 2003 a rozdělení investičních 
prostředků FRM, 

• projednání a schválení výroční zprávy o činnosti VŠB-TUO za rok 2002 předložené 
prorektorkou doc. Dr. Ing. Renátou Hótovou, 

• návrh na vyhodnocení čerpání rektorátních složek k 30. 6. 2003 s ohledem na návrh na 
rozdělení rezervy rektora, 

• legislativní záležitosti fakult: 

• Byla schválena změna ve vnitrním předpisu FS - Jednací řád VR FS VŠB-TUO (bez 
připomínek). 

• Byl schválen Studijní a zkušební řád v doktorském studijním programu "Strojírenství" 
na FS VŠB-TUO s tím, že byly akceptovány následující připomínky leg. komise AS 
VŠB-TUO: 
• čl. 3 odst. 5 Předsedy ORO volí ze svého středu její členové a jmenuje je děkan. 

Předseda ORO musí byt pedagogem fakulty. 
• čl. 3 odst. 8 ORP se schází nejméně 2x (místo 1x). 
• čl. 4 odst. 2 Opsán podle revokace usneseni minulého zasedání AS VŠB-TUO. 
• čl. 4 odst. 3 Školitel má právo se zúčastnit.... 
• čl. 4 odst. 4 navrhuje ORO (ne předseda ORO). 
• čl. 4 odst. 9 po schválení ORO (ne předseda ORO) 
• čl. 12 odst. 4 se mění na odst. 2, znění se mění na "V případě, že publikace je 

výsledkem společné práce ..... 
• čl. 12 odst. 2 se mění na odst. 3 bez změny textu. 
• čl. 12 odst. 3 se mění na odst. 4 bez změny textu. 

 

Ad 5 Informace o doplňovacích volbách do studentské komory AS FS 
Informace o vyhlášení a propagaci voleb byly podány Ing. Robertem Čepem, který zároveň 
požádal děkana FS o svolení návštěv volební komise ve výuce za účelem získání studentů 
k volební účasti nutné k uznání doplňovacích voleb. Byla navržena volební komise pro 
vyhodnocení voleb ve složení: 

• předsedkyně volební komise Radka Švrčková, 
• členové komise Ing. Marek Sadílek a Marek Sigmund. 

 
K návrhu na složení volební komise bylo hlasováno s tímto výsledkem: 
 pro návrh  16 
 proti  0 
 zdrželi se hlasování  3 

Návrh na složení volební komise byl přijat. 
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Ad 6 Různé 

Předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. informoval AS FS o konání důležitých událostí 
na fakultě a škole: 

• k 31. 5. 2003 se odevzdávají příspěvky do Sborníku vědeckých prací, řady strojní na rok 
2004, 

• místnost D206 pro příští zasedání AS FS je zajištěna na 30. 9. 2003 od 14:00, jednání 
senátu proběhne dle potřeby, informace bude členům AS FS podána mailem, 

• na den 6. 6. 2003 je svolána VR VŠB-TUO, která bude projednávat novou koncepci výuky 
jazyků na VŠB-TUO, 

• do 8. 6. 2003 se pracoviště FS  mohou vyjádřit k návrhu děkana FS na nový způsob 
výpočtu pedagogického výkonu, vycházející z celoškolské metodiky, za účelem dělení 
prostředků na pracoviště FS s tím, že příští rok by byla použita z poloviny původní metodia 
a z poloviny nová metodika pro vytvoření přechodného období, 

• na kolegiu děkana FS bylo dohodnuto, že vzhledem k velkému počtu přihlášených 
studentů do doktorského studijního programu (57 přihlášených studentů do prezenční 
formy studia) bude při jejich výběru pohlíženo rovněž k jejich váženému studijnímu 
průměru. Do prezenční formy doktorského studijního programu se letos uvažuje o přijetí 
cca 35 studentů, 

• 20. 6. 2003 je stanoven jako termín přijímacích zkoušek do doktorského studijního 
programu na FS, 

• 27. 6. 2003 proběhnou promoce FS v DK Vítkovic ve 4 etapách, 

• výuka v novém akademickém roce začne 29. 9. 2003, AS FS by se mohl sejít ještě 23. 9. 
2003 před začátkem výuky (místnost D206 je zajištěna od 14:00), pokud bude zapotřebí 
projednávat neodkladné záležitosti, 

• termíny dalších jednání VR FS jsou stanoveny na 7. 10. 2003 a 25. 11. 2003 (od 9:00 v 
místnosti D206), 

• z rozhodnutí VŠB-TUO jako zaměstnavatele je na závěr roku 2003 třeba ponechat 6 dnů 
dovolené. 

 

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

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


