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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 2 

Pracoviště Akademický senát Fakulty strojní VŠB-TUO 

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

Funkce tajemnice AS FS 

Spojení Telefon: +420 597 324 397 

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 D206 

Datum jednání 18. října 2011 

 

Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluven doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D., 

Ing. Jaromír Široký, Ph.D., Ing. Radim Janalík, CSc.) 

6 členů studentské komory AS FS (omluven Ing. Radoslav Delinčák, nepřítomna 

Bc. Julie Sýkorová), 

 

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) Vyhlášení termínu hlasování o přijetí návrhu na jmenování děkana FS 

2) Disciplinární komise 

3) Různé 

 

Ad 1   Vyhlášení termínu hlasování o přijetí návrhu na jmenování děkana FS 

V souladu s Volebním a jednacím řádem AS FS, který řeší postup voleb děkana FS, 

byl vypracován a předložen předsedou AS FS Ing. Oldřichem Učněm, Ph.D. následující 
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časový plán voleb děkana FS Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava pro 

funkční období 2012 až 2016: 

 

a) Vyhlášení termínu hlasování o přijetí návrhu na jmenování děkana FS 18. 10. 2011 

 

 

b) Předložení návrhů na kandidáty na funkci děkana FS (s jejich písemným souhlasem) 

volební komisi AS FS pracovišti FS nebo skupinami členů akademické obce FS 

 do 28. 11. 2011 
 

 

c) Zveřejnění navržených kandidátů na funkci děkana 30. 11. 2011 

 

 

d) Vyžádání životopisu a volebního programu od kandidátů, kteří souhlasí  

 s kandidaturou, volební komisi AS FS 1. 12. 2011 

 

 

e) Odevzdání životopisu a volebního programu (v zapečetěné obálce) 

 jednotlivými kandidáty volební komisi AS FS do 9. 12. 2011 

 

 

f) Rozpečetění obálek s materiály od všech kandidátů a jejich zveřejnění  

 volební komisí AS FS 12. 12. 2011 

 

 

g) Předvolební vystoupení kandidátů na společném zasedání AS FS 

 s akademickou obcí FS 3. 1. 2012 

 od 13:00 v místnosti NA1 
 

 

h) Hlasování o přijetí návrhu na jmenování děkana FS z navržených  

kandidátů na zasedání AS FS           10. 1. 2012 

 

 

i) Zveřejnění výsledku voleb volební komisí AS FS  do 24 hodin po skončení voleb 

 

 

O vyhlášení termínu hlasování o přijetí návrhu na jmenování děkana FS pro funkční 

období 2012 až 2016 a návrhu časového plánu voleb bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo 17 

 Proti   0 

 Zdrželi se  0 
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Vyhlášení termínu hlasování o přijetí návrhu na jmenování děkana FS pro funkční 

období 2012 až 2016 a návrh časového plánu voleb děkana FS byl přijat jednomyslně. 

 

Volba volební komise pro volby děkana FS: 

 

Z členů senátu byla navržena volební komise pro volby děkana FS ve složení:  

 doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.; 

 doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.; 

 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.; 

 Bc. Tomáš Neumann; 

 Daniela Pavelková. 

 

O návrhu na složení volební komise pro volby děkana FS bylo hlasováno s tímto 

výsledkem: 

 Pro hlasovalo  17 

 Proti   0 

 Zdrželi se  0 

Návrh na členy volební komise byl schválen všemi hlasy přítomných členů senátu. 

 

Předsedou volební komise byl členy volební komise zvolen Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. 

 

 

Ad 2  Volba Disciplinární komise 

V disciplinární komisi skončil jeden ze členů, bylo navrhnuto nové složení. Návrh 

nového složení disciplinární komise je následující: 

Předseda komise: prof. Ing. Radek ČADA, CSc. 

Členové komise: doc. Ing. Karel FRYDRÝŠEK, Ph.D. 

Ing. et Ing. Michal RICHTÁŘ 

Bc. Jakub MOKROŠ 

Bc. Tereza MEIZNEROVÁ 

Ing. Radoslav DELINČÁK 

 

O návrhu nového složení disciplinární komise FS bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  17 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Návrh nového složení disciplinární komise FS byl přijat všemi hlasy. 
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Ad 3 Různé 

Předseda senátu AS FS Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. uvedl následující informace: 

 Poblahopřál doc. Ing. Lence Landryové, CSc. ke zvolení do funkce předsedkyně AS 

VŠB-TUO. 

 Do legislativní komise AS VŠB-TUO byl delegován doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. a 

do ekonomické komise AS VŠB-TUO Ing. Jan Nečas, Ph.D. podporou většinou hlasů 

členů senátu AS FS VŠB-TUO, přičemž jeden člen senátu se zdržel hlasování (17 – 0 

– 1). Hlasování bylo přítomno celkem 18 členů senátu. 

 Členové senátu byli vyzváni k předložení návrhů na delegování zástupce FS do Rady 

vysokých škol. Návrhy je možno předkládat předsedovi senátu Ing. Oldřichu 

Učňovi, Ph.D. do pondělí 24. 10. 2011. 

 

Předsedkyně senátu AS VŠB - TUO doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. uvedla 

následující informace z KR: 

 Kvestor prezentoval problematiku čerpání sociálního fondu do konce roku 2011 a 

v roce 2012. Upozornil, že finanční prostředky v sociálním fondu nebudou v roce 

2012 stačit na pokrytí veškerých předpokládaných nákladů (zvýšení příspěvků na 

penzijní připojištění, snížení příspěvku na obědy aj.). Nastínila návrhů řešení výdajů 

na stravování ze zdroje 1101. 

 Prorektorem Gottvaldem byl předložen návrh projektu na stavbu mateřské školky. 

Předpokládaný termín zahájení provozu je leden 2013, kapacita školky bude 50 dětí a 

denní stacionář pro 10 dětí. 

 Fakulta strojní obdržela pochvalu za výuku 60 studentů z francouzské univerzity IPSA 

Paris (l´Institut Polytechnique des Science Avanceés). 

 

Diskuze: 

 Členové senátu diskutovali čl. 16 Návrh kandidátů a činnost volební komise odstavec 6 

Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty strojní VŠB-TUO, a to „Volební 

komise si od ověřených kandidátů vyžádá životopis a volební program v celkovém rozsahu 

nejvýše dvou stran strojopisu. Tento materiál musí být kandidátem dodán v zalepené obálce 

s vlastnoručním podpisem přes přelepení.“ Volební komise bude akceptovat materiály 

v uvedeném rozsahu dvou stran strojopisu. V případě nejasností je možno kontaktovat členy 

volební komise, kteří poskytnou výklad. 


