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ZÁPIS Č .  10  Z  J E D N Á N Í  AS FS  D N E  16 .  12 .  2003  

 
Přítomno: 9 členů akademické komory AS FS (omluveni: Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D., 

Ing. Šárka Tichá, Ph.D., nepřítomni: doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc., Ing. Michal 
Richtář, doc. Ing. Jiří Zezulka, CSc., doc. Ing. Michael Lichý, CSc.) 
7 členů studentské komory AS FS (omluvena Ing. Jana Nováková) 

 

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

Program: 

1) Změna studijních a zkušebních řádů na FS 
2) Různé 

 

Ad 1  Změna studijních a zkušebních řádů na FS 
Děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc. uvedl naléhavý problém týkající se neplacení školného 
některými studenty FS. Vedení FS navrhuje řešit problém legislativní změnou ve dvou 
vnitřních předpisech Fakulty strojní. 

 

Výňatek ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách: 

§ 63 Povinnosti studenta 

odst. 3 Student je dále povinen 

a) hradit poplatky spojené se studiem a uvést skutečnosti rozhodné pro jejich výši 

odst. 4 Zaviněným nesplněním povinnosti uvedené v odstavci 3 vzniká studentovi povinnost 

nahradit vysoké škole náklady, které jí tím způsobil. 

 

• V současných vnitřních předpisech, a sice ve Studijním a zkušebním řádu pro studium 
v bakalářském studijním programu “Strojírenství” na FS, a Studijním a zkušebním řádu 
pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech na FS VŠB-TUO, 
chybí formulace, která nedodržování studijních povinností v tomto směru postihuje.  

• V návrhu předloženém AS FS je proto doplněno: 

• do čl.18 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářském studijním 
programu “Strojírenství” na FS písmeno h),  

(4)   Děkan fakulty ukončí studentu studium v těchto případech: 

a) z vlastního podnětu studenta (čl. 18 odst. 1), 
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b) nedostavil-li se k zápisu ve stanoveném termínu a neomluvil-li svou neúčast do pěti 

pracovních dnů po jeho uplynutí, 

c) nezískal-li za první semestr studia alespoň 20 CP a nemá-li možnost opakovat 1. ročník, 

d) nesplnil-li podmínky dle čl. 11  odst. 5 a nemá-li možnost opakovat ročník, 

e) neuzavřel-li ani napodruhé úspěšně ročník studia, 

f) nevykonal-li ani opakovaně SZZ, 

g) neukončil-li studium SZZ do 6 let od prvního zápisu na fakultu, 

h) nehradil-li poplatky spojené se studiem a neuvedl-li skutečnosti rozhodné pro jejich výši 

dle § 63 odst. 3 písm. a) zákona. 

 

• respektive do čl. 18 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských a 
magisterských studijních programech na FS VŠB-TUO písmeno k) 

 (2)   Děkan fakulty ukončí studentu studium v těchto případech: 

  a) z vlastního podnětu studenta (čl. 21 odst. 1), 

  b) nedostavil-li se k zápisu ve stanoveném termínu  a neomluvil-li svou neúčast do 

pěti pracovních dnů po jeho uplynutí, 

  c) nezískal-li za první semestr studia alespoň 17 CP v  prezenční formě studia a pokud 

v kombinované formě studia nesplnil povinnosti dané čl. 12 odst.6 a nemá-li možnost 

opakovat  1. ročník, 

  d) nesplnil-li podmínky dle čl. 12  odst. 5 a 6 a nemá-li možnost opakovat ročník, 

  e) neuzavřel-li ani napodruhé úspěšně ročník studia, 

  f) neabsolvoval-li úspěšně ani napodruhé opakovaný předmět, 

   g) neukončil-li  v magisterském studijním programu úspěšně první etapu studia do 

- pěti let od zápisu  do 1. ročníku v prezenční formě magisterského studijního 

programu, 

- šesti let od zápisu do 1. ročníku  v  kombinované formě magisterského studijního 

programu, 

h) neukončil-li úspěšně druhou etapu studia do tří let od zápisu do čtvrtého ročníku  

v prezenční formě magisterského studijního programu, nebo do 5. ročníku kombinované 

formy magisterského studijního programu, 

i) nevykonal-li ani opakovaně SZ nebo SZZ 
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 j) neukončil-li studium SZZ do 10 let u magisterského studijního programu, a do 6 

let  u bakalářského studijního programu od prvního zápisu na fakultu, 

k) nehradil-li poplatky spojené se studiem a neuvedl-li skutečnosti rozhodné pro jejich 

výši dle § 63 odst. 3 písm. a) zákona. 

 

• Kladné stanovisko legislativní komise AS FS přednesl Ing. Zdeněk Folta, PhD., který 
uvedl, že zákon je již ve vnitřních předpisech FS (obou současně platných studijních a 
zkušebních řádech) citován, ale nejsou tu jasně konkretizovány sankce, takže lze změny 
doporučit. 

 

V diskusi se vyjádřili: 

• studenti ze studentské komory AS FS, kteří se zajímali zejména o možnosti: 

 jak co nejrychleji informovat studenty, kterých se navrhovaná změna okamžitě 
dotkne,  

 splátkového kalendáře pro uhrazení dluhu vůči fakultě, 

 omluvení povinností vzhledem k zahraničním pobytům studentů, 

 případů ukončení studia na jedné škole titulem a pokračování studia na škole druhé, 

 

• děkan FS, který na dotazy odpověděl: 

 studenti budou ihned informováni vývěskou na studijním oddělení a průběžně 
v rámci údajů přístupných z databáze studentů Sírius,  

 splátkové kalendáře i jednotlivé úhrady, případně upomínky k dílčím platbám, 
budou stanoveny s dobou splatnosti do 1 měsíce, což je období obecně platné 
z administrativní praxe, 

 omluveny budou zejména na studijním oddělení předem ohlášené studijní výjezdy 
podporované fakultou a programy mobilit v rámci projektů EU, do kterých je fakulta 
zapojena, 

 případ pokračování ve studiu po získání titulu studiem na předcházející vysoké 
škole je ošetřen jednorázovým ročním poplatkem, a proto se na něj formulace 
nadstandardní délky studia ve zmíněných vnitřní předpisech nevztahuje. 

 

O návrhu na změnu obou vnitřních předpisů FS bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro změnu hlasovalo  16 

 Proti   0 

 Zdrželi se  0 

Návrh na změnu obou vnitřních předpisů FS byl přijat jednomyslně. 
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Ad 2  Různé 
Předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. informoval AS FS o konání důležitých událostí 
na fakultě a škole v nadcházejícím kalendářním roce: 

• Oponentury GAČR dne 20. 1. 2004 

• Obhajoby grantů na FS z FR VŠ proběhnou 17. 2. 2004 

• Dne 10. a 24. 1. 2004 se konají v Šumperku dny otevřených dveří 

• Do 30. 1. 2004 budou zpracovány výroční zprávy kateder FS dle vzoru dodaném 
proděkankou Ing. Sylvou Drábkovou, Ph.D. 

• 30. 1. 2004 se koná reprezentační ples VŠB-TUO 

• Do konce ledna je možné dodat příspěvky do Sborníku vědeckých prací FS, jehož vydání 
se připravuje již jako časopis ve dvousloupcové sazbě a s novou obálkou. 

• Nejbližší termín zasedání VR FS je 10. 2. 2004, VR VŠB-TUO 20. 2. 2004 

• Dne 12. 2. 2004 se bude konat Workshop FS v posluchárně B6 

• Nejbližší termíny, ve kterých je zajištěna místnost D206 pro konání AS VŠB-TUO, jsou 
20. 1. 2004 a 17. 2. 2004 

• Souborná zkouška se bude konat 18. 2. 2004 

• 24. 2. 2004 je zajištěna místnost D206 pro zasedání AS FS (od 14:00) 

• 26. 3. 2004 slavnostní zasedání VR VŠB-TUO 

 

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

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


