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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 13 

Pracoviště Akademický senát Fakulty strojní VŠB-TUO 

Zaznamenal Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. 

Funkce tajemnice AS FS 

Spojení Telefon: +420 597 324 391 

Fax: - 

E-mail: jana.petru@vsb.cz 

Ověřil Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. 

Funkce předseda AS FS 

Spojení Telefon: +420 597 324 274 

Fax: - 

E-mail: oldrich.ucen@vsb.cz 

Místo jednání VŠB-TUO, Ostrava – Poruba, místnost D 206 

Datum jednání 2. listopadu 2010 

 
Přítomno: 14 členů akademické komory AS FS (omluvena Ing. Milena Hrudičková, Ph.D.), 

7 členů studentské komory AS FS (omluven Ing. Radek Heczko), 

hosté: rektor prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., zástupkyně děkana fakulty 
doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D., proděkan pro Bc., Mgr. studium a externí 
pracoviště prof. Ing. Radek Čada, CSc., proděkan pro vědu, výzkum a spolupráci 
s praxí prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn. 

 

Jednání senátu zahájil a řídil předseda AS FS Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Program jednání 
byl členy senátu schválen všemi hlasy v níže uvedeném znění. 

Program: 

1)  Informace z vedení univerzity 

2)  Informace z vedení fakulty 

3) Návrh úpravy rozpočtu Fakulty strojní na rok 2010 

4) Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském 
studijním programu B3712 „Technologie letecké dopravy“ na Fakultu strojní 
VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2011/2012 

5) Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském 
studijním programu B2341 „Strojírenství“ na Fakultu strojní VŠB-TU 
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Ostrava pro akademický rok 2011/2012 

6) Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím 
magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ na Fakultu 
strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2011/2012 

7) Různé 

 

Ad 1   Informace z vedení univerzity 

Rektor VŠB-TUO prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. podal následující informace z vedení: 

• Cílem vedení univerzity je zaměřit se na kvalitu přijímaných studentů. Jednou z možností 
je nastavení limitů pro fakulty podle klouzavých průměrů.  Na aplikaci tohoto principu do 
budoucna se také domluvili všichni děkani fakult.  

• Za účelem přepočtu výkonů byl zaveden systém studentokreditů, FS má koeficient 1,65. 

• Podal informace o systému sledování nákladů jednotlivých fakult tzv. full-cost modelu. 

• Bude zřízen rezervní fond pro krytí nenadálých událostí na univerzitě. 

• Došlo ke snížení normativní části rozpočtu v roce 2010 o dalších 18,507 mil.. Snížení 
rozpočtu jednotlivých fakult a nákladových středisek rektorátu se vypočetlo podle jejich 
podílu na rozpočtu univerzity. V případě FS dochází ke snížení rozpočtu o 1 518 tis. Kč. 
Nový rozpočet pro rok činí 86 482 tis. Kč. 

• Útvar rektorát snížil počet pracovníků o cca 40 osob. Velké úspory v nákladech bylo a 
bude dosaženo pomocí elektronických aukcí (např. elektrická energie byla nakoupena o 
55 % levněji, což znamená úsporu až 35 mil. Kč ročně aj.). Do budoucna se očekává 
redukce nákladů zavedením full-cost modelu. 

• V modelovém propočtu založeném na full-cost modelu FS dosáhla negativního HV 22 
mil. Kč, přičemž 82 – 84 % nákladů tvoří mzdy zaměstnanců fakulty. Fakulta s cílem 
vyrovnání rozpočtu by měla jít cestou zlevnění výuky, tedy snížit počet vyučovaných 
předmětů, snížit počet nabízených studijních oborů s čímž souvisí také nižší potřebný 
počet garantů studia z řad docentů a profesorů. 

• Na univerzitě jsou zaměstnanci s úvazkem přesahujícím 100 %, což ve vyspělém světě 
není standardní. Odměna z projektové činnosti by měla být vypárována se mzdou. Je ale 
nutné zajistit motivaci těch, kteří jsou úspěšní v získávání výzkumných projektů. 

• Připravuje se informační blog rektora, který bude v nejbližší době uveden do provozu. 
Cílem tohoto blogu je zlepšit komunikaci na naší univerzitě. 

Diskuze: 

• Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. – podal dotaz na výši rozpočtu FS na rok 2011. 

• Rektor prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – zodpověděl, že rozpočet univerzity a tedy i FS na 
rok 2011 bude nižší asi o 10 % (cca 9 mil. Kč) oproti výši v minulém roce. Děkani fakult 
jsou ochotni zachovat princip solidarity uplatňovaný v minulých letech, ale musí být 
jasná vůle a činy vedoucí k nápravě u méně úspěšných fakult. 
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• Proděkanka doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. – dotázala se, zda se uvažuje o změně 
mzdového předpisu VŠB-TUO, do kterého by byly promítnuty výkony jednotlivce. 

• Rektor prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že pokud budou zástupci fakult ochotni ke 
změně mzdového předpisu, bude změně nakloněn, ale jedná se o velmi citlivou otázku.  
Zatím to vypadá tak, že bude možné řešit případná mzdová snížení s využitím osobního 
příplatku.  

• Proděkan prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn – podal dotaz na zařazení naší univerzity mezi 
výzkumné univerzity. 

• Rektor prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že naše univerzita se umístila na 14. místě 
v celostátním hodnocení univerzit. Je důležité pracovat na nárůstu výkonů v RIVu, 
abychom zvýšili šance univerzity pro zařazení mezi výzkumné univerzity. 

• Proděkan prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn – dotázal se na podporu vědy a výzkumu 
vedením univerzity. 

• Rektor prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – zodpověděl, že v době snižování rozpočtu není 
možné na podporu vědy a výzkumu vyčlenit zvláštní odměny. Na zahraničních 
univerzitách je obvyklé, že zaměstnanci jsou odměňováni z 50 % za výuku a z 50 % za 
projektovou činnost, kterou si musí zajistit sami. 

• Proděkanka doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. – konstatovala, že rozpočet FS cca 89 mil. 
Kč snížen na 80 mil. Kč, již nepostačuje na pokrytí mezd a provozních nákladů fakulty. 
Jedinou možností je uspořit na vyplacených mzdách. 

• Proděkan prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn – informoval o přípravě systému hodnocení 
jednotlivce, který bude hodnotit výkon v oblasti výuky a vědy. 

• Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. – podal dotaz, zda menza univerzity je ztrátová. 

• Rektor prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že menza i koleje naší univerzity musí do 
budoucna vytvářet kladný hospodářský výsledek. 

• Doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. - dotázal se rektora na podporu projektové činnosti na 
univerzitě a současně popsal obtížnost jejich PODÁVÁNÍ např. projektů TAČR, IGA 
MZČR aj. 

• Rektor prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že za účelem podpory projektové 
činnosti bylo zřízeno CPP (Centrum projektové podpory). V současné době centrum 
poskytuje poradenskou činnost pouze v oblasti operačních projektů, ale tato by se měla 
do budoucna rozšiřovat i o další poskytovatele. 

• Doc. Dr. Ing. Lumír Hružík – dotázal se, zda se do budoucna uvažuje o slučování 
výběrových řízení. 

• Rektor prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – zodpověděl, že kvestor již na slučování pracuje. 
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Ad 2  Informace z vedení fakulty 

Členům senátu byla před zasedáním zaslána emailem prezentace v Power Pointu 
o aktuálních událostech na fakultě. Prezentace obsahovala následující informace: 

• Informace o průběhu oslav 60. výročí založení FS VŠB-TUO, které proběhly dne 
13. 9. 2010 při příležitosti SVR  VŠB-TUO. Fakulta obdržela řadu uznání a ocenění za 
dlouholetou spolupráci. Veškeré náklady na akci byly pokryty z darů sponzorů účelově 
vázaných na oslavy výročí. 

• Úspěšně proběhla habilitační řízení doc. Ing. Roberta Čepa, Ph.D. z Katedry obrábění 
a montáže a doc. Dr. Ing. Lumíra Hružíka z Katedry hydromechaniky a hydraulických 
zařízení. 

• Katedra robototechniky úspěšně propagovala Fakultu strojní na akci Dny NATO konané 
ve dnech 18. – 19. 9. 2010. 

• Dne 4. 10. 2010 byla podepsána smlouva o výuce pro IPSA Paris. V letním semestru se 
očekává 15 až 20 studentů. Jedná se o prestižní akci fakulty, jak pro uznání odbornosti, 
tak zlepšení finanční situace fakulty. 

• Byla podána žádost o prodloužení akreditace obou studijních programů bakalářského 
studia, dále žádost o akreditaci čtyřletého doktorského studia a o prodloužení akreditace 
tříletého doktorského studia. Akreditační komise žádosti projednala a vznesla několik 
připomínek, na které vedení fakulty reagovalo písemně. 

• Probíhá příprava rozpočtu univerzity na rok 2011. Závěry z jednání Kolegia rektora ze 
dne 25. 10. 2010 jsou následující: 

- Budou stanoveny limity počtu financovaných přepočtených studentů pro jednotlivé 
fakulty rozdělením jednotlivých limitů MŠMT v poměru tříletých vážených průměrů 
(váhy 50%, 30%, 20%) počtu studentů příslušné kategorie na fakultě. Nevyčerpaná 
kapacita bude rozdělena mezi fakulty překračující limit, počet studentů převyšující 
limit nebude financován. 

- Pro vyjádření objemu vzájemné výuky mezi fakultami a celoškolskými katedrami 
a ústavy budou používány studentokredity bez ročníkových koeficientů 1,2,3,4 a bude 
sestavena tabulka vzájemné výuky. Pro započítávání vzájemné výuky se bude 
používat průměrný koeficient ekonomické náročnosti VŠB-TUO (nyní cca 
KEN=1,49), výuku celoškolských kateder je požadováno hodnotit KEN=1. Pro naši 
fakultu, která „prodává“ více výuky než „nakupuje“ a navíc „nakupuje“ především od 
fakult s vyšším KEN, než je náš, je tento postup velmi vstřícný. 

- Full-cost model - pro přechodové období 2 let bude útvar kvestora spolupracovat 
s tajemníky fakult (tzv. pracovní komise) a sledovat měsíčně přehled nákladů 
i zveřejňovat v modelové vizualizaci pro informovanost vedení fakult. 
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Ad 3 Návrh úpravy rozpočtu Fakulty strojní na rok 2010 

Děkan FS prof. Ing. Radim Farana, CSc. předložil senátu návrh úpravy rozpočtu 
Fakulty strojní na rok 2010. Návrh okomentovala zástupkyně děkana doc. Ing. Sylva 
Drábková, Ph.D. 

• Prezentace připravená v Power Pointu informovala členy o vývoji příjmů a výdajů FS 
VŠB-TUO pro rok 2010 - stav k 8/2010.  

• Vzhledem k avizovanému snížení rozpočtu rezortu vysokých škol, snížení příspěvku 
MŠMT na univerzitu, rozpisu tohoto snížení uvnitř univerzity a ve snaze dospět 
k vyrovnanému financování fakulty jako východisku pro následující rok je navrženo 
realizovat úspory v tomto rozsahu: úspory z rozpisu školy Kč 1 518 000,-, úspory FS 
Kč 2 065 000,-, celkem tedy úspory činí Kč 3 583 000,-. 

Z fondů je navrženo použít Kč 600 000,-, dále FS uspoří Kč 940 000,-, přičemž 
pracoviště FS musí ušetřit Kč 2 043 000,-. 

• Rozpis úspor na pracoviště byl prodiskutován s vedoucími pracovišť. 

 

Diskuze: 

• Doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. – dotázal se na snižování počtů studentů v bakalářských 
oborech a strukturu vyučovaných předmětů. 

• Proděkan prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn – vedoucí pracovišť byli informováni předem 
a vybídnuti k připomínkování materiálu o struktuře předmětů. 

• Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. – podal dotaz, zda se plánuje slučování kateder. 

• Proděkan prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn – není vyloučeno, že dojde ke sloučení 
některých kateder. 

• Ing. Jan Szweda, Ph.D. – vyjádřil obavu o přesun studentů na obor Průmyslového 
inženýrství. 

• Ing. Jan Nečas, Ph.D. – dotázal se, zda byl připraven a předložen akční plán pro 
ozdravení Fakulty strojní VŠB-TUO, jak bylo dojednáno na zasedání senátu FS dne 
1. 6. 2010. 

• Předseda Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. urgoval akční plán u pana děkana FS prof. Ing. 
Radima Farany, CSc. Děkan FS sdělil, že dosud nemá dostatek informací pro tvorbu 
požadovaného akčního plánu. 

• Proděkan prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn – uvedl, že přibližně v lednu roku 2011 bude 
připraven systém hodnocení jednotlivce. 

• Ing. Tomáš Kubín (odborný asistent z kat. 340) – požádal členy senátu o slovo. Členové 
senátu schválili udělení slova Ing. Tomáši Kubínovi všemi hlasy. Ing. Kubín vyjádřil 
obavu o rozdělní výuky mezi pracovníky s vědeckou hodností a nenaplnění úvazků 
odborných asistentů, kteří se tak stanou nadbyteční. 

• Ing. Radim Janalík, CSc. – uvedl, že ekonomická komise schvalovala dokument rozpis 
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úspor na pracoviště. Děkan FS garantuje, že pracoviště, která mají vyšší úsporu, jim bude 
tato úspora zohledněna při tvorbě rozpočtu na následující rok. 

Ekonomická komise návrh úpravy rozpočtu Fakulty strojní na rok 2010 projednala 
a doporučuje návrh ke schválení. 

 

 

O návrhu úpravy rozpočtu Fakulty strojní na rok 2010 bylo hlasováno s tímto 
výsledkem: 

 Pro hlasovalo  19 

 Proti  0 

 Zdrželi se  1 

Návrh úpravy rozpočtu Fakulty strojní na rok 2010 byl přijat . Hlasování bylo 
přítomno 20 členů senátu. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. opustil jednání senátu před hlasováním. 

Ad 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v bakalářském studijním programu B3712 „Technologie letecké dopravy“ na 
Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2011/2012 

Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách, 
děkan FS předložil návrh pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu 
v bakalářském studijním programu B3712 „Technologie letecké dopravy“ na Fakultu strojní 
VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2011/2012. Návrh podrobně uvedl a okomentoval 
proděkan pro Bc., Mgr. studium a externí pracoviště prof. Ing. Radek Čada, CSc. 

Členové legislativní a pedagogické komise podali své připomínky, které byly po 
diskuzi na jednání senátu zahrnuty do návrhu. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. významně přispěl 
k připomínkování pravidel. 

Navržená pravidla byly členy senátu projednány. Členka legislativní komise Ing. Jana 
Petrů, Ph.D. uvedla, že návrh byl předložen legislativní komisi AS FS, která jej projednala 
a doporučuje po zahrnutí připomínek návrh ke schválení. 

 
  O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu 
v bakalářském studijním programu B3712 „Technologie letecké dopravy“ na Fakultu strojní 
VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2011/2012 po zahrnutí připomínek bylo hlasováno 
s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  20 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním 
programu B3712 „Technologie letecké dopravy“ na Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava pro 
akademický rok 2011/2012 byla přijata  jednomyslně. 
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Ad 5  Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v bakalářském studijním programu B2341 „Strojírenství“ na Fakultu strojní 
VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2011/2012 

Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách, 
děkan FS předložil návrh pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu 
v bakalářském studijním programu B2341 „Strojírenství“ na Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava 
pro akademický rok 2011/2012. Návrh podrobně uvedl a okomentoval proděkan pro Bc., 
Mgr. studium a externí pracoviště prof. Ing. Radek Čada, CSc. 

Členové legislativní a pedagogické komise podali své připomínky, které byly po 
diskuzi na jednání senátu zahrnuty do návrhu. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. významně přispěl 
k připomínkování pravidel. 

Navržená pravidla byly členy senátu projednány. Členka legislativní komise Ing. Jana 
Petrů, Ph.D. uvedla, že návrh byl předložen legislativní komisi AS FS, která jej projednala 
a doporučuje po zahrnutí připomínek návrh ke schválení. 

 
  O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu 
v bakalářském studijním programu B2341 „Strojírenství“ na Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava 
pro akademický rok 2011/2012 po zahrnutí připomínek bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  20 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním 
programu B2341 „Strojírenství“ na Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 
2011/2012 byla přijata  jednomyslně. 

 

Ad 6  Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ 
na Fakultu strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2011/2012 

Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách, 
děkan FS předložil návrh pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu 
v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ na Fakultu 
strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2011/2012. Návrh podrobně uvedl 
a okomentoval proděkan pro Bc., Mgr. studium a externí pracoviště prof. Ing. Radek 
Čada, CSc. 

Členové legislativní a pedagogické komise podali své připomínky, které byly po 
diskuzi na jednání senátu zahrnuty do návrhu. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. významně přispěl 
k připomínkování pravidel. 
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Navržená pravidla byly členy senátu projednány. Členka legislativní komise Ing. Jana 
Petrů, Ph.D. uvedla, že návrh byl předložen legislativní komisi AS FS, která jej projednala 
a doporučuje po zahrnutí připomínek návrh ke schválení. 

 
  O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu 
v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ na Fakultu 
strojní VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2011/2012 po zahrnutí připomínek bylo 
hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  20 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím 
magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ na Fakultu strojní VŠB-TU 
Ostrava pro akademický rok 2011/2012 byla přijata  jednomyslně. 

 

Ad 7 Různé 

• Předseda Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. seznámil členy senátu s novými členy SK AS FS. 
Představil předsedkyni SK AS FS Bc. Terezu Bergerovou. 

• Členy senátu byla rozvinuta diskuze na požadavek předložení akčního plánu pro 
ozdravení Fakulty strojní VŠB-TUO, který na základě jednání senátu ze dne 1. 6. 2010 
měl být předložen děkanem FS do konce října 2010. 

• Členové senátu se shodli na následujícím postupu. Předseda Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. 
vyzve děkana FS k vytvoření koncepce fakulty, resp. řešení k dosažení vyrovnaného 
rozpočtu fakulty a předložení v termínu do 23. 11. 2010. 

• Termín příštího jednání AS FS je plánován na úterý 23. 11. 2010, přičemž jednání je 
vyvoláno za účelem představení koncepce rozvoje fakulty děkanem FS. 

 

Přehled plánovaných událostí na FS a VŠB-TUO: 

• 16. 11. 2010 SVR VŠB-TUO, 
• 16. 12. 2010 plánovaný vánoční večírek VŠB-TUO, 
• 17. 12. 2010 konec výuky ZS akad. roku 2010/2011, 
• 3. 1. 2011 začátek zkouškového období ZS akad. roku 2010/2011, 
• 4. 2. 2011 konec zkouškového období ZS akad. roku 2010/2011, 
• 12. 2. 2011 Ples VŠB-TUO. 

 


