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ZÁPIS Č .  12  Z  J E D N Á N Í  AS FS D N E  26.  2 .  2002 

 
Přítomno: 14 členů akademické komory AS FS (Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. - omluven) 

8 členů studentské komory AS FS, hosté: prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., stávající 
děkan FS, doc. Ing. Petr Horyl, CSc., nově zvolený děkan FS 

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

Program: 

1) Informace z vedení FS 
2) Projednání a schválení složení VR FS 
3) Návrh na schválení mimořádných stipendií 
4) Návrh kriterií pro rozdělovaní prostředků na pracoviště FS 
5) Projednání nových proděkanů FS 
6) Organizace voleb do AS FS pro další funkční období 
7) Různé 

 

Ad 1  Informace z vedení FS 

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

- podrobná zpráva za funkční období se připravuje 

- úspěšně ukončeny obhajoby výzkumných záměrů na FS 

- úspěšný průběh Workshopu FS 2002 (možnost publikovat i v angličtině) 

- proběhla řízení ke jmenování profesorem na zasedání VR FS (doc. Ing. Josef Jurman, CSc., doc. 
Ing. Petr Horyl, CSc. - 15. 3. 2002 na VR VŠB - TUO, doc. Dr. RNDr. Lubomír Smutný - 
v červnu na VR VŠB - TUO), další jsou v přípravě (doc. Ing. Oldřich Bilík, doc. Ing. Vladimír 
Moravec, CSc.) 

- připravují se habilitační řízení na zasedání VR FS (doc. Ing. František Helebrant, CSc., Dr. Ing. 
Ivan Mrkvica, doc. Ing. Jiří Ziegler, CSc.) 

- pokles počtu studentů - na FS je o 225 studentů méně než v loňském roce, proto je vedením FS 
doporučováno přijímat nové pedagogy jen v nutných případech. Rovněž z tohoto důvodu je 
zpracováván přehled přímé výuky na jednotlivých pracovištích FS, který bude podkladem pro 
vypisování výběrových řízení na obsazení nových míst pedagogů na pracoviště FS. 
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Ad 2  Projednání a schválení složení VR FS 

Podle článku 16 odst. 7 Statutu Fakulty stojní VŠB - TUO je funkční období členů VR FS tříleté, 
shodné s funkčním obdobím děkana. VR FS v současném složení tedy končí s koncem funkčního 
období děkana FS, tj. k 28. 2. 2002. 
Doc. Ing. Petr Horyl, CSc. ve svém úvodním vystoupení poděkoval AS FS za projevenou důvěru a 
předložil návrh na složení VR FS ve shodné podobě, jako je současné z důvodu jeho 
reprezentativnosti. 
(Navrhované složení bylo předsedou AS FS týden před zasedání AS FS rozesláno všem členům AS 
FS mailem.) 
O návrhu bylo hlasováno: 
 

Návrh na schválení složení VR FS byl přijat všemi hlasy (22-0-0). 

Ad 3  Návrh na schválení mimořádných stipendií 

Návrh předložil doc. Ing. Petr Horyl, CSc. a provedl jeho zdůvodnění: 
Jedná se o studenty 4. ročníku FS (S491), oboru strojírenská technologie - Jiřího Gabriela (VSP = 
68,04) a 5. ročníku FS (S571), oboru automatizace řízení a inženýrská informatika - Petra Koňaříka 
(VSP = 78,02). Z důvodu extrémně vysoké ceny za ubytování, a se zřetelem na minimální životní 
úroveň v zemích EU požádali studenti o mimořádné stipendium jako příspěvku pro úhradu části 
nákladů studijního pobytu v Německu (Hamburg), přičemž část nákladů je hrazena ze strany EU 
prostřednictvím programu SOCRATES/ERASMUS. Na zasedání KD FS 28. 1. 2002 doporučilo 
KD FS schválit pro každého studenta částku 3500,- Kč měsíčně mimořádného stipendia po dobu 5 
měsíců pobytu. 
(Podle parag. 7 odst. 2 Stipendijního řádu FS VŠB - TUO schvaluje toto stipendium AS FS.) 
 

Návrh na schválení udělení mimořádných stipendií byl přijat všemi hlasy (22-0-0). 
 

Ad 4  Návrh kriterií pro rozdělovaní prostředků na pracoviště FS 

Navržená kritéria pro rozdělování prostředků na pracoviště FS, která budou použita pro posuzování 
roku 2002 (tj. při rozdělování prostředků FS na rok 2003), byla doplněna na základě připomínek, 
které vzešly z jednotlivých pracovišť FS. Návrhy a připomínky ze strany senátu byly projednány v 
KD FS 18. 2. 2002 a návrh kritérií byl na základě těchto připomínek vedením FS ještě korigován. 
Ekonomická komise AS FS prostřednictvím svého předsedy Ing. Rostislava Kubaly, CSc. 
zhodnotila přínos předkládaných kritérií včetně zahrnutí postihů, které by měly vést ke zvýšení 
kvality podkladů, předávaných pracovišti FS a doporučila jejich schválení. 
Po diskusi a zahrnutí tří zpřesňujících doplnění byla konečná verze kritérií předložena k hlasování: 
 

Návrh na schválení kritérií pro rozdělování prostředků byl přijat všemi hlasy (22-0-0). 
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Ad 5  Projednání nových proděkanů FS 

Nový děkan FS doc. Ing. Petr Horyl, CSc. seznámil AS FS se svým záměrem jmenovat tři 
proděkany a seznámil rovněž senát s náplní jejich práce. 

(Podle parag. 27 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, se AS FS k tomuto záměru 
vyjadřuje.) 

- proděkan pro rozvoj FS - prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. (1. statutární zástupce, personální 
oblast, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, doktorský studijní program) 

- proděkanka pro VV - doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. (VV aktivity, propagace a prezentace 
fakulty, předsedkyně Grantové komise FS, členka Komise pro elektronizaci na FS) 

- proděkan pro pedagogiku - doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. (bakalářský a magisterský studijní 
program, legislativa FS, předseda Ediční komise FS). 

Zahraniční vztahy zůstávají v kompetenci děkana FS, ekonomické záležitosti bude řešit KD, tj. 
spolu s tajemnicí FS. 

Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. poděkoval za spolupráci při řešení problémů FS předsedovi 
akademické komory AS FS, předsedkyni studentské komory AS FS a předsedům jednotlivých 
komisí AS FS. 

Předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. poděkoval za vstřícnou komunikaci a spolupráci 
odcházejícímu děkanovi FS prof. Ing. Antonínu Vítečkovi, CSc. 
 

Ad 6  Organizace voleb do AS FS pro další funkční období 

Členům AS FS byly předsedou AS FS doc. Ing. Radkem Čadou, CSc. rozeslány návrhy časových 
plánů voleb do akademické i do studentské komory AS FS, které byly na zasedání AS FS 
projednány: 
 
Časový plán voleb akademické komory AS FS pro funkční období od září 2002 do září 2005 
a) Vyhlášení voleb do akademické komory AS FS 8. 4. 2002 
b) Předložení návrhů na kandidáty do akademické komory 

 AS FS (s jejich písemným souhlasem) 
 volební komisi AS FS jednotlivými pracovišti FS do 10. 5. 2002 

c) Zveřejnění navržených kandidátů do akademické komory 
 AS FS 13. 5. 2002 

d) Shromáždění akademické obce FS spojené s volbami 22. 5. 2002 
e) Zveřejnění výsledků voleb volební komisí AS FS 23. 5. 2002 
f) Společné zasedání odstupujícího a nového AS FS září 2002 
 
Časový plán voleb studentské komory AS FS pro funkční období od září 2002 do září 2005 

a) Vyhlášení voleb do studentské komory AS FS 8. 4. 2002 
b) Přihlášení se kandidátů do studentské komory AS FS 

Lenka Kozmínová - kolej B 6/6, tel. 0606/505986 (S502), 
lenka.kozminova@quick.cz do 10. 5. 2002 
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c) Zveřejnění kandidátů do studentské komory AS FS 13. 5. 2002 
d) Volby do studentské komory AS FS 20. ÷ 24. 5. 2002 
e) Zveřejnění výsledků voleb volební komisí AS FS 25. 5. 2002 
f) Společné zasedání odstupujícího a nového AS FS září 2002 
 

Návrh na schválení obou časových plánů voleb byl přijat všemi hlasy (22-0-0). 
 
Dále byly navrženy 2 volební komise v tomto složení: 
- pro volby do akademické komory AS FS: 

Dr. Ing. Anna Plchová, Dr. Ing. Ladislav Kovář, Ing. Zdeněk Folta, CSc. 
 

- pro volby do studentské komory AS FS: 
Ing. Robert Čep, Ing. Marek Sadílek, Marek Sigmund. 

 
O návrzích složení obou komisí bylo hlasováno: 
- v případě složení volební komise pro volby do akademické komory: 

pro návrh - 19 
proti návrhu - 0 

zdržel se hlasování - 3. 

Návrh na složení volební komise pro volby do akademické komory byl přijat. 

 

- složení volební komise pro volby do studentské komory: 
pro návrh - 19 

proti návrhu - 0 
zdržel se hlasování - 3. 

Návrh na složení volební komise pro volby do studentské komory byl přijat. 

 

Ad 7  Různé 
- 12.-13. 3. SYMBIÓZA 2002 - setkání zástupců firem, managementu univerzity, pedagogů, 

studentů a absolventů VŠB - TU Ostrava. Pořádá Infocentrum VŠB - TUO ve spolupráci 
s vedením VŠB - TUO. 12. 3. - od 12:30 kontakt firem s vedením VŠB - TUO, katedrami. 13. 3. 
- 9:00 až 13:00 - prezentace firem ve stáncích (horní patro nové menzy). Pro 4. a 5. ročníky je na 
celý den 13. 3. vyhlášeno rektorské volno. Informace na http://ic.vsb.cz 

- výběrová řízení na obsazení míst vedoucích čtyř kateder FS (zveřejněna 31. 1. 2002 v Lidových 
novinách, proběhnou 30. 4. 2002) 

- od 1. 4. 2002 zvýšení tarifních platů na VŠB - TUO podle vnitřního mzdového předpisu 
 
 

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


