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ZÁPIS Č .  5  Z J E D N Á N Í  AS FS D N E  25.  4 .  2000

Přítomno: 14 členů zaměstnanecké části AS FS (prof. Ing. Pavel Macura, DrSc. omluven)
7 členů studentské části AS FS (Ludmila Holbová nepřítomna).
hosté: prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., děkan fakulty strojní, Ing. Zdeňka
Kmitová, tajemnice fakulty, doc. Ing. Josef Jurman, CSc., proděkan pro
ekonomiku a legislativu.

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

Program :

1) Informace z vedení FS
2) Uzavření hospodaření FS za rok 1999
3) Informace ze zasedání AS VŠB - TUO
4) Různé

Ad 1  Informace z vedení FS
Informace podal prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., děkan fakulty strojní:

•  Počet přihlášek pro studium na Fakultě strojní ve školním roce 2000 - 2001 (současný stav,
tj. ke dni 25. 4. 2000):

•  Magisterské prezenční 183

•  Bakalářské prezenční 41

•  Magisterské kombinované 52

•  Bakalářské kombinované 45
         Z uvedených čísel je vidět vliv nižšího počtu absolventů středních škol v letošním roce.
Pokles v zájmu o studium na fakultě je rovněž vyvolán náročností studia na naší fakultě oproti
fakultám jiným. Lze předpokládat, že konečný počet přihlášených se zvýší, ale nedosáhne
loňské výše.

•  Byla uzavřena další bilaterální smlouva mezi Fakultou strojní a fakultou MMI
Częstochowa Politechnika, Polsko.

•  Na VŠB - TUO připadá pro tento rok rozpočet snížený o cca 4 % oproti loňskému roku.
Snížení je v neprospěch dotace na vzdělávací činnost. Ve školství byly finance přesouvány
ve prospěch dotace na specifikovaný a nespecifikovaný výzkum (celorepublikově 0,7  %).
Na katedry se počítá s rozdělením financí do jednoho měsíce. Na podmínky financování
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zareagovali zástupci Rady vysokých škol dopisem ze dne 20. 4. 2000, citujeme:
 Zpráva pro ČTK:
 Ze 4. jednání předsednictva RVŠ ze dne 20. dubna 2000
 "Vyjadřujeme vážné znepokojení nad stavem financování veřejných vysokých škol a důrazně upozorňujeme na
přetrvávající a neřešený rozpor mezi dlouhodobými záměry státu a Ministerstva školství a reálným vývojem
financováním vysokého školství.
 Meziroční pokles objemu prostředků na vzdělávací činnost vysokých škol o 450 miliónu korun staví vysoké školy
do neřešitelné situace. Do jiných oblastí vkládá stát rozpočtové prostředky velkoryse a bez patřičné odezvy.
 Například do bankovního sektoru byly na jeho "sanaci" vloženy prostředky, které by stačily pro vzdělávací
činnosti vysokých škol po dobu 20 – 30 let. Vysoké školy jsou si vědomy odpovědnosti za vývoj a
konkurenceschopnost naší společnosti a tomuto poslání chtějí dostát, ale žít na dluh již déle nemohou."
 Předsednictvo RVŠ
 V Praze, 20. dubna 2000

•  23. května 2000 proběhne zasedání Vědecké rady fakulty strojní, na kterém proběhnou
habilitační řízení doc. Ing. Petra Horyla, CSc. a Dr. RNDr. Lubomíra Smutného.

•  Děkan FS podal informaci o habilitačních a jmenovacích oborech FS VŠB – TUO v
porovnání se strojními fakultami na VUT v Brně, ČVUT v Praze, Západočeskou
univerzitou v Plzni a VŠST v Liberci.

Ad 2  Uzavření hospodaření FS za rok 1999
Děkan FS prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. předložil senátu ke schválení Návrh na

uzavření hospodaření FS VŠB – TUO za rok 1999. Komentář k předloženému materiálu
provedla tajemnice fakulty Ing. Zdeňka Kmitová. V závěru předložené písemné zprávy jsou
formulována doporučení v oblasti hospodaření na FS pro rok 2000 jako návrh pro senát.

Stanovisko ekonomické komise (schůzka se konala dne 20. dubna 2000) přednesl Ing.
Rostislav Kubala, CSc.: čerpání bylo v souladu se schválenými pravidly, dotazy členů byly
věcně zodpovězeny, komise doporučuje návrh na uzavření hospodaření ke schválení.

V rozpravě vystoupili:

•  prof. Ing. J. Ondrouch, CSc.: upozornil na neproporcionální rozvoj pracovišť, jestliže z
uvedených čísel vyplývá, že K352 odčerpává 1/4 rozpočtu. Ve zprávě rovněž není uveden
rezervní fond kateder.

•  prof. Ing. A. Víteček, CSc.: do čísel u kateder se promítá několik faktorů hospodaření -
částka na učebny, na doktorandy (interní granty FS), částka z rezervy rektora v závěru
roku (800.000,-- Kč v závěru roku - čerpaly zejména katedry 344, 347, 352, 354). Částky
ve zprávě jsou tedy celkovou sumou, ze které není zřejmé, co dostala příslušná katedra na
provoz podle kritérií rozdělování a co např. na fakultní učebny. Pro příští rok bude proto
vhodné částky podrobněji rozepsat, aby měla čísla lepší vypovídací hodnotu.

•  Ing. Z. Kmitová: informace o stavu rezervního fondu kateder bude možná až po schválení
rozdělení hospodářského výsledku do fondů.

•  Ing. Z. Kadlec: hospodářský výsledek sl. 7 v tab. 6 - katedra může dát z kladného
hospodářského výsledku do svých fondů, kromě fondu odměn, dle uvážení vedoucího
katedry.
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•  prof. Ing. J. Ondrouch, CSc.: záporný výsledek hospodářské činnosti katedry i přes
vyplacení všech uzavřených hospodářských smluv - dotaz, zda nejde o chybu metodiky.

•  Ing. Z. Kadlec: jestliže jsou v každé smlouvě mzdy max. 1/3, pak vychází hospodářský
výsledek kladně.

•  prof. Ing. A. Víteček, CSc.: velký rozdíl v částkách dělá volba období a návaznost na to,
kdy se vybírají dovolené.

•  doc. Ing. B. Pavlok, CSc.: částky na stipendia se na jiných školách krátí, na naší fakultě se
prostředky z hospodářského výsledku FS převádí do stipendijního fondu.

•  prof. Ing. A. Víteček, CSc.: do stipendijního fondu FS byla dána částka cca 1,3 mil. Kč,
jelikož provoz je krácen, výzkumné záměry posíleny.

 Diskuse byla ukončena celkovou shodou v otázkách podpory doplňkové činnosti. Poté se
přistoupilo k hlasování o návrhu na uzavření hospodaření FS za rok 1999 v předloženém
znění:

 Návrh byl přijat všemi hlasy (21-0-0).
 

 

 Ad 3  Informace ze zasedání AS VŠB - TUO
 Informace ze zasedání AS VŠB-TUO ze dne 7. března 2000 podal doc. Ing. R. Čada, CSc.
Jednalo se zde:

•  O úpravách jednacího řádu Vědecké rady Fakulty strojní,

•  O studijním a zkušebním řádu pro studium v doktorském studijním programu,

•  O změně statutu FS ve čl. 4.
Předložené změny a dokumenty byly schváleny a jsou tímto platné.

Další informace se týkaly:

•  Vyjádření k prorektorům

•  Dlouhodobého záměru činnosti VŠB - TUO, který má být do 15. 5. 2000 po schválení AS
VŠB – TUO odeslán na MŠMT.

•  Změn v AS VŠB – TUO a jeho orgánech (EkF, HGF, ekonomická komise, legislativní
komise, poradní orgán RVŠ)

•  Schválení organizačních změn AS VŠB – TUO (především způsob předkládání
dokumentů vedením školy a fakultními senáty ke schválení).

Ad 4  Různé
•  Informace o uzavření hlavního vchodu budovy A v době od 9. 5. do 14. 7. 2000.

Předpokládá s dokončení rekonstrukce do 20. 7. a kolaudace 30. 7. 2000.

•  Ve výběrovém řízení na VŠB – TUO byly vybrány firmy pro nákup výpočetní techniky.

•  Provoz v rekreačním středisku Desná po rekonstrukci bude obnoven od 1. 7., dále je
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zaměstnancům VŠB – TUO a jejich rodinným příslušníkům k dispozici stanová základna
v Luhačovicích od 1. 7. do 26. 8. 2000.

•  Zasedání AS VŠB - TUO proběhne 9. května 2000 od 13.00 v místnosti D 206.

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

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


