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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  �. 14 

Pracovišt� Akademický senát Fakulty strojní VŠB – TUO 

Zaznamenal Ing. et Ing. Mgr. Jana Nováková 

Funkce tajemnice AS FS 

Telefon: +420 597 324 397 

Fax: - 

Spojení 

E-mail: jana.novakova.fs@vsb.cz 

Ov��il Ing. Old�ich U�e� 

Funkce p�edseda AS FS 

Telefon: +420 597 324 274 

Fax: - 

Spojení 

E-mail: oldrich.ucen@vsb.cz 

Místo jednání VŠB – TUO, Ostrava – Poruba, místnost D206 

Datum jednání 15. dubna 2008 
 
 
P�ítomno: 13 �len� akademické komory AS FS (omluveni Ing. Jan Burkovi�, Ph.D., 

Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.), 

6 �len� studentské komory AS FS (omluveni Ing. Martin Jane�ka, Bc. Tomáš 
Sucharda), 

hosté: d�kan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc., prod�kan pro Bc., Mgr. a externí 
pracovišt� doc. Ing. Radek �ada, CSc., tajemnice fakulty Ing. Zde�ka Kmitová, 

Jednání senátu zahájil a �ídil p�edseda AS FS Ing. Old�ich U�e�. 

 

Program: 

1) Návrh na rozd�lení prost�edk� na FS pro rok 2008 

2) Dopln�ní volební komise pro studentskou komoru 

3) R�zné 
 

Ad 1  Návrh na  rozd�lení prost�edk� FS pro rok 2008 
D�kan FS, prof. Ing. Radim Farana, CSc. p�edložil senátu ke schválení návrh na 

rozd�lení finan�ních prost�edk� FS pro rok 2008. Návrh byl d�kanem FS podrobn� 
okomentován. 
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Informace z jednání ekonomické komise podal její p�edseda Ing. Rostislav 
Kubala, CSc. Ekonomická komise návrh projednala a konstatovala, že senátem schválená 
kritéria byla dodržena. Komise doporu�ila návrh ke schválení. 

Diskuze: 

Ing. Zden�k Kone�ný, Ph.D. – dotaz na zp�sob proplacení odm�n za tvorbu skript; 

prof. Ing. Radim Farana, CSc. – nastínil dv� varianty financování odm�n za tvorbu skript, a to 
jakožto zam�stnanecké dílo nebo jako up�ednost�ované autorské dílo. Zam�stnaneckým 
dílem je charakterizovaná tvorba skript, p�i níž musí autor nap�íklad používat licencovaný 
software zakoupený fakultou pop�ípad� univerzitou, 

prof. Ing. Jan Ondrouch, CSc. – dotaz na zd�vodn�ní drastického snížení financování 
vysokých škol navzdory p�edvolebním vládním slib�m a jaká byla reakce vedení univerzity 
a naší fakulty na toto snížení finan�ních prost�edk� p�id�lených na terciární vzd�lávání; 

prof. Ing. Radim Farana, CSc. – vedení univerzity i fakulty nemá valnou možnost snížení 
financování vysokých škol ovlivnit; 

Ing. Šárka Tichá, Ph.D. – položila dotaz na zahrnutí stipendií do rozpo�tu FS; 

prof. Ing. Radim Farana, CSc. – stipendia jsou zajišt�na mimo rozpo�et fakulty, stipendijní 
fond je tvo�en z poplatk� za delší a další studium,  

doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – dotaz na zapo�tení výuky student�, kte�í navšt�vují výuku 
vyššího ro�níku, p�estože jsou zapsáni v ro�níku nižším; 

prof. Ing. Radim Farana, CSc. – výuka je zapo�tena na základ� absolvovaného p�edm�tu a 
jeho ro�níku. 

 

O návrhu na rozd�lení finan�ních prost�edk� FS pro rok 2008 bylo hlasováno s tímto 
výsledkem: 

 Pro hlasovalo  19 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Návrh na rozd�lování finan�ních prost�edk� FS pro rok 2008 byl p�ijat jednomysln�. 

 

Ad 2  Dopln�ní volební komise pro studentskou komoru 
Na základ� usnesení z minulého zasedání AS FS byl navržen na dopln�ní volební 

komise pro studentskou komoru student David Straka.  
 

O návrhu na dopln�ní studenta Davida Straky z externího pracovišt� v Šumperku do 
volební komise pro studentskou komoru AS FS VŠB-TUO bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  18 

 Proti   0 

 Zdrželi se   0 
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Návrh na dopln�ní volební komise pro studentskou komoru o �lena Davida Straku byl 
p�ijat jednomysln�. 

 
Pozn. Jeden �len senátu z d�vodu pracovní vytíženosti opustil zasedání. 
 
P�edseda SK AS FS Ing. Radek Heczko bude koordinovat volby spole�n� se 

studentem Davidem Strakou v Šumperku dne 23. 4. 2008. 
 

Ad 3  R�zné 

• Prod�kan pro Bc., Mgr. a externí pracovišt�, doc. Ing. Radek �ada, CSc. p�ednesl 
informace z jednání legislativní komise AS VŠB-TUO. Legislativní komise projednala 
p�edložený Jednací �ád V�decké rady Fakulty strojní VŠB-TUO a Statut Fakulty 
strojní VŠB-TUO schváleném na zasedání AS FS dne 18. 3. 2008. 
Jednací �ád VR FS legislativní komise AS VŠB-TUO doporu�uje ke schválení 

a v daném zn�ní bude p�edložen ke schválení na p�íštím zasedání AS VŠB-TUO. 

Na základ� p�ipomínek legislativní komise AS VŠB-TUO ke Statutu FS následovala 
diskuze se �leny senátu AS FS, p�i�emž navržené zm�ny statutu jsou následující: 

- zrušit preambuli statutu, 
- �l. 5 odst. 1 pozm�nit na zn�ní: Statut FS VŠB-TUO, v�etn� jeho p�íloh, je základní 

právní normou…, 
- �l. 5 odst. 5 zrušit, 
- �l. 8 odst. 5 pro rozpor mezi vymezením studenta a uchaze�e zrušit odkaz uvedený 

pod �arou, 
- odstranit drobné formální nedostatky, 
- v p�íloze �. 3 Organiza�ní schéma Fakulty strojní VŠB-TUO byla d�kanem FS 

prof. Ing. Radimem Faranou, CSc. dodate�n� navržena zm�na. Podle jeho návrhu 
D�kanát a Centrum bakalá�ských studií Šumperk budou organiza�n� p�ímo pod�ízeny 
d�kanovi, p�i�emž tajemník FS je bude metodicky �ídit. 

 
O návrhu na zapracování navržených zm�n do Statutu Fakulty strojní VŠB-TUO 

a jeho schválení v upraveném zn�ní bylo hlasování s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  18 

 Proti   0 

 Zdrželi se   0 

Návrh na schválení Statutu Fakulty strojní VŠB-TUO po zapracování navržených 
zm�n byl p�ijat jednomysln�. 

 
Statut Fakulty strojní VŠB-TUO bude ve schváleném zn�ní p�edložen ke schválení na 

p�íštím zasedání AS VŠB-TUO. 
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• P�edseda SK AS Ing. Radek Heczko informoval �leny senátu o p�ípravách na volby do 
studentské komory, celkem je p�ihlášeno do voleb 11 kandidát�, volby budou probíhat 
�ádn� podle harmonogramu ve dnech 22.-24. 4. 2008 ve vestibulu budovy rektorátu 
VŠB-TUO. 

• Ing. Jana Nováková – podala informace za SK AS VŠB-TUO: pro studenty ubytované 
na kolejích z kapacitních d�vodu jsou stanoveni noví prakti�tí léka�i, jejich seznam je 
uveden na webových stránkách skas.vsb.cz; studentská komora úsp�šn� realizovala 
lyža�ský výlet pro zahrani�ní studenty na Prad�d; na žádost �len� studentské komory 
byly prodlouženy otvírací doby bufetu na kolejích a bufetu v budov� A; podle 
informací pana prorektora prof. Ing. Jaromíra Gottvalda, CSc. se p�ipravuje 
rekonstrukce menzy a budovy B na kolejích; Stavovská Unie Student� p�ipravuje 
tradi�ní akci Majáles, který se bude konat dne 7. 5. 2008. 

 
P�ehled plánovaných událostí na FS a VŠB – TUO: 

• 22. 4. 2008 shromážd�ní akademické obce FS od 12:30 hod v místnosti C4, 
• 24. 4. 2008 navštíví univerzitu studenti doktorského studia Imperial Colledge London, 
• 1. 5. 2008 Den otev�ených dve�í ve Vítkovicích, 
• 7. 5. 2008 Majáles – rektorské volno od 12:00 hod, 
• 20. 5. 2008 Sportovní den VŠB – TUO, 
• 23. 5. 2008 termín odevzdání bakalá�ských a diplomových prací, 
• 29. 5. 2008 konference „Strojírenství“ v Nové Aule, 
• 2. 6. 2008 za�átek zkouškového období, 
• 6. 6. 2008 zasedání VR VŠB – TUO, 
• 9. 6. 2008 za�átek státnicového týdne, 
• 15. 9. 2008 za�átek výuky v ZS, rektorské volno na slavnostní zahájení v Nové Aule, 
• 7. 10. 2008 imatrikulace FS, 
• 9. 10. 2008 imatrikulace v Šumperku. 


