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ZÁPIS Č .  14  Z  J E D N Á N Í  AS FS D N E  30.  4 .  2002 

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

5 členů studentské komory AS FS (Ing. Robert Čep a Ing. Marek Sadílek omluveni), 
hosté: doc. Ing. Petr Horyl, CSc. děkan FS, prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., proděkan 
FS, 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 schválení mimořádného stipendia 
3) Uzavření hospodaření FS za rok 2001 (část NIP a DČ) 
4) Návrh na rozdělení finančních prostředků na pracoviště FS v roce 2002 
5) Organizace voleb do AS FS pro další funkční období 
6) Různé 

 

Ad 1  Informace z vedení FS 

Informace podal děkan Fakulty strojní, doc. Ing. Petr Horyl, CSc.: 

- v přijímacím řízení studentů FS je zatím větší počet přihlášek než ve stejném období v loňském 
roce (asi 500 pro prezenční studium, a 100 pro studium kombinované) 

- úspěšně proběhla konference Aplikovaná mechanika 2002 

- proběhla soutěž studentské odborné činnosti STOČ 2002 (zahraniční účastníci z univerzit 
Slovenské republiky a Polska, záštita: rektor VŠB - TUO, děkan FS - doc. Ing. Petr Horyl, 
CSc., děkan HGF - prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc., děkan FEI - doc. Ing. Karel Chmelík) 

- za FS bylo podáno 15 nových projektů na agenturu GAČR a 37 nových projektů na FR MŠMT 

- na VR FS byl projednán návrh na udělení čestné medaile G. Agricoly prof. Ing. Antonínu 
Vítečkovi, CSc., bude ještě schvalováno na VR VŠB - TUO 

- na zasedání VR FS 23. 4. 2002 byl představen nový čestný člen VR FS prof. Christopher 
Irgens, proběhlo úspěšně řízení ke jmenování profesorem doc. Vladimíra Vaška, CSc., doc. 
RNDr. Miroslava Hrabovského, DrSc., habilitační řízení Dr. Ing. Ivana Mrkvici 

- další plán pro habilitační a jmenovací řízení je sestavován podle data jejich zahájení (aktuální 
informace jsou uveřejněny na webu FS v oddílu “Úřední deska”). 

Další informace týkající se studia, zejména pak malé efektivity při zkoušení, podal 
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proděkan Fakulty strojní, prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., zároveň předložil senátu návrh vedení 
FS, který se týká: 

- nutnosti získat zápočet do 14 dnů od ukončení výuky v daném semestru, tj. do 14 dnů po 
zápočtovém týdnu (výjimky bude povolovat vedoucí příslušné katedry, resp. institutu), 

- nutnosti přihlásit se na první zkušební termín z každého předmětu ještě v řádném zkouškovém 
období, pozdější termíny budou považovány za opravné (v případě nemoci a jiných závažných 
důvodů bude povolovat výjimky vedoucí příslušné katedry, resp. institutu), 

- podzimní termín státní závěrečné zkoušky v bakalářském i magisterském studijním programu 
má sloužit především pro studenty, kteří předtím neuspěli v letním termínu státní závěrečné 
zkoušky. (Složení státní závěrečné zkoušky poprvé v podzimním termínu bude povolováno 
pouze jako výjimka děkanem fakulty.) 

Návrh byl předmětem diskuse, do které se přihlásili: 

Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.: je nutno zohlednit výjezdy studentů v rámci výměnných studijních 
pobytů a mobilit, 

Ing. Petr Kočí: termíny pro zkoušení studentů v kombinovaném studiu podléhají jinému režimu, 
než u studentů studia prezenčního, 

prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.: u studentů kombinovaného studia jsou studijní záležitosti 
posuzovány a řešeny individuálně, případ od případu, 

Dr. Ing. Anna Plchová: návrh týkající se vymezení 14 denního limitu pro období získání všech 
zápočtů omezuje studenty v jejich rozhodnutí při sestavování pořadí skládání zkoušek, jelikož 
podmínky pro získání zápočtů mají různou náročnost pro různé předměty, 

doc. Ing. Radek Čada, CSc.: získávání zápočtů by nemělo narušovat průběh a skládání zkoušek, 
nároky na cvičeních by měly být takové, aby je bylo možné splnit do zápočtového týdne. Za této 
podmínky lze zavedení podmínky získat zápočet do 14 dnů od ukončení výuky v daném semestru 
doporučit, protože pravděpodobně povede k mobilizaci těch studentů, kteří mají tendenci 
odsunovat své povinnosti a nepracovat průběžně a následně zjišťují, že úkoly se již z časového 
hlediska dají zvládnout jen s potížemi, nebo vůbec. 

doc. Ing. František Helebrant, CSc.: situace u studentů v posledním ročníku, tedy 5. roce studia, je 
velmi odlišná tím, že řada studentů řeší svou sociální situaci prací ve zkouškovém období, což 
v některých případech zpožďuje jejich přípravu na skládání zkoušek, 

Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.: zkušenosti ukazují, že na první termín v řádném zkouškovém období 
se hlásí méně než polovina studentů, 

Lenka Kozmínová: klasifikované zápočty je nutno posuzovat jako zkoušky, 

Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.: v případě, že návrh na 14-tidenní období pro získání zápočtu bude 
přijat, je nutné zajistit, aby studenti znali podmínky pro získávání zápočtů předem a zadání 
programů, jejichž odevzdání získání zápočtu podmiňuje, obdrželi mnohem dříve, než týden před 
ukončením semestru, 

doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.: otázkou je datum, od kterého by tyto návrhy zapracované do 
studijních předpisů vešly v platnost a jak by zohlednili nynější situaci některých studentů, kteří 
jsou již nyní v časové tísni, 
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doc. Ing. Petr Horyl, CSc.: tento návrh bude uveden v život formou doporučení vedení FS, později 
bude zapracován do studijních a zkušebních řádů FS VŠB - TUO. Situace studentů v časové tísni 
bude posuzována velmi ohleduplně a individuálně. 

Diskusi uzavřel předseda AS FS doc. Ing. Radek Čada, CSc. uložením úkolu pro pedagogickou 
komisi FS zformulovat připomínky, připravit doporučení týkající se způsobu zavedení v platnost a 
připravit text, jenž by byl zapracován do studijních předpisů. 

Ad 2  Návrh na schválení mimořádného stipendia 

Návrh předložil děkan FS doc. Ing. Petr Horyl, CSc. Jde o studenty Zdeňka Porubu a Michala 
Žatka ze 4. ročníku FS. KD na svém zasedaní 22. 4. 2002 navrhlo každému studentu udělit 
mimořádné stipendium ve výši 3.000,- Kč jako příspěvek na dopravu na studijní pobyt v Doněcku. 
Pobyt na universitě je hrazen, nikoli však náklady na cestovné odhadované ve výši 12.000,- Kč. 
Jelikož se jedná o vynikající studenty, děkan Fakulty strojní doporučuje schválit mimořádné 
stipendium pro úhradu části cestovních výloh. 
Ke stanovisku děkana FS se připojil Ing. Rostislav Kubala, CSc., který vyjádřil kladné stanovisko 
ekonomické komise. 
O návrhu bylo hlasováno: 

Návrh na schválení byl přijat všemi hlasy (20-0-0). 

Ad 3  Uzavření hospodaření FS za rok 2001 (část NIP a DČ) 

Děkan FS doc. Ing. Petr Horyl, CSc. předložil senátu ke schválení Návrh na uzavření hospodaření 
s finančními prostředky FS VŠB – TUO v roce 2001 (část neinvestičních prostředků a doplňkové 
činnosti). Komentář k předloženému materiálu provedla tajemnice fakulty Ing. Zdeňka Kmitová. 

Stanovisko ekonomické komise (schůzka se konala dne 24. 4. 2002) přednesl její předseda 
Ing. Rostislav Kubala, CSc.: materiál je zpracován přehledně dle činností, byl v ekonomické 
komisi posouzen, takže návrh uzavření hospodaření s finančními prostředky komise doporučuje 
ke schválení. 

V rozpravě vystoupili: prof. Ing. Jan Ondrouch, CSc., Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D., Dr. Ing. Anna 
Plchová. Diskuse byla zaměřena zejména na uzavření hospodaření v rámci jednotlivých kateder 
(doporučení projednat uzavření hospodaření jednotlivých pracovišť FS na konci roku s vedoucími 
těchto pracovišť, zatím se provádí s pověřenými pracovníky pro jednotlivé oblasti), na způsoby 
vytváření zisku na pracovištích FS a kalkulací pro činnosti v rámci HS, na přečerpání prostředků 
na některých pracovištích. Zdůrazněny byly potřeby fakulty týkající se krytí odpisů a následný 
vliv na výši prostředků pro pracoviště FS. 

Vedení FS doporučilo pro rok 2002 nevydělovat OPPP z neinvestičních prostředků na fakultě a 
následně kontrolovat limity jednotlivých pracovišť FS, ale rozdělovat a sledovat celkové 
neinvestiční prostředky, tj. včetně OPPP. 

O návrhu na uzavření hospodaření s finančními prostředky FS VŠB – TUO v roce 2001 bylo 
hlasováno: 
Návrh na uzavření hospodaření s finančními prostředky byl přijat všemi hlasy (20-0-0). 
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Doporučení do budoucna: projednat uzavření hospodaření jednotlivých pracovišť FS na konci 
roku s vedoucími těchto pracovišť. 
 

Ad 4  Návrh na rozdělení finančních prostředků na pracoviště FS v roce 2002 

Děkan FS doc. Ing. Petr Horyl, CSc. předložil senátu ke schválení Návrh na rozdělení finančních 
prostředků na pracoviště FS VŠB – TUO v roce 2002. Komentář k předloženému materiálu 
provedla tajemnice fakulty Ing. Zdeňka Kmitová. 

Stanovisko ekonomické komise přednesl její předseda Ing. Rostislav Kubala, CSc.: materiál je 
zpracován a byl připraven společně se členy ekonomické komise, kteří se zabývali kontrolou 
splnění kritérií pro rozdělení (úvazky, publikace, aj.), byl tedy v ekonomické komisi posouzen a 
bylo konstatováno, že všechna kritéria pro rozdělení finančních prostředků byla dodržena, takže 
návrh na toto rozdělení komise doporučuje ke schválení. 

V rozpravě vystoupili: Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D., Dr. Ing. Anna Plchová, prof. Ing. Jan Ondrouch, 
CSc., Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Diskuse byla zaměřena zejména na vlastní rozdělení finančních 
prostředků, zejména vzhledem k výsledkům hospodaření na pracovištích FS k datu 31.12. 2001, a 
následně k dodržení tolerance týkající se částky, jejíž čerpání k uvedenému datu je rovněž 
předmětem pravidel pro hospodaření na pracovištích FS. Z diskuse vyplynulo, že dotace na 
činnosti kateder je k 31.12. v daném roce v rámci fakulty vyčerpaná vždy.  

O dodržení pravidla týkajícího se tolerance v daném účetním roce (10 tisíc Kč) pro hospodaření na 
pracovištích FS a následného přerozdělení prostředků anebo ponechání finančních prostředků 
pracovištím FS, které toleranci nedodrželi, bylo hlasováno: 

Pro striktní dodržení pravidel hospodaření FS 16 

Proti (tj. pro ponechání částek pracovištím FS) 0 

Zdrželi se hlasování 4 
Z hlasování vyplynulo, že částky nad 10 tisíc Kč budou pracovištím FS odebrány podle platných 
pravidel hospodaření na FS a převedeny do rezervního fondu fakulty. 

O návrhu na rozdělení finančních prostředků na pracoviště FS v roce 2002 bylo hlasováno s tím, 
že částka OPPP bude uvažována v rámci rozdělovaných neinvestičních prostředků na pracoviště 
FS a v pravidlech hospodaření FS se provádí úprava ve stejném smyslu, tj. tolerance výsledku 
hospodaření pracovišť na konci kalendářního roku (10 tisíc Kč) se bude týkat neinvestičních 
prostředků včetně OPPP: 

Návrh na rozdělení finančních prostředků byl přijat všemi hlasy (20-0-0). 

Doporučení do budoucna: jako součást návrhu na rozdělení finančních prostředků na pracoviště 
FS VŠB – TUO v příslušném kalendářním roce přikládat tabulku stavu pracovníků Fakulty strojní 
podle útvarů a kategorií k 31. 12. předchozího kalendářního roku. 
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Ad 5  Organizace voleb do AS FS pro další funkční období 

•  na středu 22. května 2002 je plánováno děkanské volno v době od 14:15-15:45. kdy proběhne 
shromáždění AO FS v posluchárně C4. V programu vystoupí děkan FS se stručnou zprávou 
s aktuálními informacemi o FS, zprávu o činnosti AS FS přednese předseda AS FS doc. Ing. 
Radek Čada, CSc. 

•  upřesnění práce volebních komisí - zpracování seznamu kandidátů, organizačních příprav 
místnosti (zelené sukno) apod. 

•  funkční období nově zvoleného AS FS začíná 1.září 2002, první tři zvolení kandidáti 
z akademické komory a první dva zvolení kandidáti ze studentské komory v pořadí podle 
počtu získaných hlasů ve volbách se stávají členy AS VŠB - TUO, který na konci roku bude 
volit rektora VŠB - TUO. 

•  Lenka Kozmínová upřesnila aktuální stav organizace voleb do studentské komory (počty 
kandidátů z řad studentů, fotografie kandidátů). 

 
Ad 6  Různé 
Aktuální informace a termíny důležitých jednání na FS a VŠB-TUO: 

•  8. května 2002 - státní svátek, Majáles VŠB - TUO 
•  10. května 2002 - zasedání AS VŠB - TUO od 9:00 v místnosti D206 
•  14. května 2002 - Sportovní den VŠB - TUO 
•  10. až 14. června 2002 - období konání státních závěrečných zkoušek na FS 
•  23. - 27. června 2002 - přijede na VŠB –TUO návštěva z University of Carbondale, USA 
•  3. července 2002 – promoce absolventů FS 
•  16. – 20. září 2002 se koná mezinárodní strojírenský veletrh v Brně 
•  24. září 2002 - zasedání Vědecké rady FS 
•  v rámci interních doktorandských grantů na FS budou rozděleny prostředky ve výši 

7.800,- Kč na jeden grant 
•  při nákupu zboží z ciziny existuje možnost žádat o prominutí DPH a cla. 
•  příští zasedání AS FS proběhne 28. května 2002 od 13:00 v místnosti D206, nebo 4. června 

2002 od 14:00 v místnosti D206 (termín bude ještě upřesněn podle předkládaných 
materiálů) 

 
 

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


