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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 7 

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 D 206 

Datum jednání 17. dubna 2012 

 

 

Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., 

Ing. Jan Szweda, Ph.D., Ing. Jaromír Široký, Ph.D.), 

7 členů studentské komory AS FS (omluvena Bc. Julie Sýkorová). 

hosté: děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., prof. Ing. Radim Farana, CSc., 

proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy, zástupkyně děkana doc. Ing. Sylva 

Drábková, CSc., proděkan pro Bc., Mgr. studium a externí pracoviště, doc. Ing. 

Zdeněk Kadlec, Ph.D., zástupce proděkana pro externí pracoviště Dr. Ing. Anna 

Plchová, tajemnice fakulty Ing. Anděla Kojdecká. 

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) Návrh na uzavření hospodaření FS za rok 2011 

2) Návrh rozpočtu FS na rok 2012 

3) Návrh děkana na jmenování členů VR FS 

4) Různé 
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Ad 1  Návrh na uzavření hospodaření FS za rok 2011 

Děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. předložil návrh ke schválení na uzavření 

hospodaření FS za rok 2011a k představení členům senátu pověřil prof. Ing. Radima Faranu, 

CSc. Součástí návrhu byl návrhu na rozdělení hospodářského výsledku FS za rok 2011. Návrh 

byl panem prof. Ing. Radimem Faranou, CSc. podrobně okomentován s využitím připravené 

prezentace v MS Power Pointu. Prezentace byla doplněna o specifikaci položek příspěvky na 

platy a mzdy v působnosti fakulty. 

Návrh na uzavření hospodaření FS za rok 2011 včetně návrhu na rozdělení 

hospodářského výsledku FS za rok 2011 byl projednán na zasedání ekonomické komise AS 

FS dne 16. 4. 2012. 

Předseda ekonomické komise Ing. Jan Nečas, Ph.D. na zasedání senátu podal 

informace z jednání ekonomické komise a uvedl, že ekonomická komise doporučuje návrh ke 

schválení. Do diskuze byly předány prezentované specifikace požadovaných položek od pana 

prof. Ing. Radima Farany, CSc. 

 

 Diskuze: 

 Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. – dotázal se na položku zlepšovací návrhy. Vysvětlení 

podala tajemnice fakulty Ing. Anděla Kojdecká, která objasnila, že se jedná o účetní 

položku. 

 Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. – poděkoval za doplnění přehledu mezd v působnosti 

fakulty. Požádal o doplnění počtu osob, výše finančních prostředků na tabulkové 

mzdy a odměny. Prof. Ing. Radim Farana, CSc. prezentoval tabulku přehledu mezd 

v působnosti fakulty pro rok 2011. 

 

O návrhu na uzavření hospodaření FS pro rok 2011 včetně návrhu na rozdělení 

hospodářského výsledku FS za rok 2011 bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  17 

 Proti  0 

 Zdrželi se  1 

Návrh na uzavření hospodaření FS pro rok 2011 včetně návrhu na rozdělení 

hospodářského výsledku FS za rok 2011 byl přijat většinou hlasů.  

Student Bc. Lukáš Přikryl opustil zasedání senátu před hlasováním. 

 

Ad 2  Návrh rozpočtu FS na rok 2012 

Děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. předložil senátu ke schválení návrh rozpočtu 

FS na rok 2012. Návrh byl děkanem FS podrobně vysvětlen s pomocí prezentace vytvořené 

v MS Power Pointu. 
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Skutečně přidělená částka na FS je ve výši 67.793 tis. Kč, přičemž návrh rozpočtu je 

konstruován jako vyrovnaný. Struktura a výše příjmů i výdajů byla podrobně diskutována na 

jednání senátu. Návrh rozdělení rozpočtu vycházel z návrhu pravidel pro rozdělování 

neinvestičních prostředků pro minulý rok. Předpokládá se, že nová pravidla budou předložena 

k projednání na senát do září 2012. 

 

Diskuze: 

 Ing. Jan Nečas, Ph.D. – dotázal se na rozdělení výsledku doplňkové činnosti Fakulty 

strojní v roce 2011 v celkové výši 156.136,- Kč. Vedení se shodlo, že se bude touto 

otázkou zabývat na kolegiu děkana. 

 doc. Ing. Lenka Landryová, Ph.D. – dotázala se na řešení snížení rozpočtu u některých 

pracovišť o více než 10%. Děkan FS zodpověděl, že situaci musí řešit vedoucí 

pracoviště manažerským rozhodnutím. 

 Ing. Jan Nečas, Ph.D. – požádal o doplnění přehledu o konečné výši finančních 

prostředků ve fondech FS VŠB-TUO. Děkan FS přislíbil přehled dodat. 

 

Jednání AS FS bylo krátce přerušeno za účelem uskutečnění jednání ekonomické 

komise AS FS VŠB-TUO. 

Po ukončení jednání ekonomické komise předseda senátu Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. 

vyzval senátory k pokračování zasedání senátu. 

Návrh byl projednán na zasedání ekonomické komise AS FS. Informace z jednání 

ekonomické komise podal její předseda Ing. Jan Nečas, Ph.D. Předseda ekonomické komise 

uvedl, že ekonomická komise doporučuje návrh ke schválení. Konstatoval, že připomínky 

komise byly uspokojivě zapracovány. 

 

O návrhu rozpočtu FS na rok 2012 bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  15 

 Proti  0 

 Zdrželi se  2 

Návrh rozpočtu FS na rok 2012 byl přijat většinou hlasů.  

Studentka Bc. Tereza Meiznerová opustila zasedání senátu před hlasováním.. 

 

Ad 3  Návrh děkana na jmenování členů VR FS 

Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, AS 

FS schvaluje návrh děkana na jmenování členů vědecké rady fakulty. Děkan FS doc. Ing. Ivo 

Hlavatý, Ph.D. představil členům senátu návrh na jmenování členů VR FS a předložil na 

zasedání životopisy navržených členů VR FS. 
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Diskuze: 

 doc. Ing. Lenka Landryová, Ph.D. – podala dotaz, zda byli osloveni o členství také 

předsedové oborových rad doktorských studijních programů fakulty. Děkan 

odpověděl, že osloveni nebyli. 

 Ing. Jan Nečas, Ph.D. – dotázal se, zda vybraní členové VR dodali životopisy osobně, 

vzhledem k úrovni některých předložených životopisů. Děkan zodpověděl, že 

životopisy jsou původní od navržených členů VR. 

 

O návrhu děkan na jmenování členů VR FS bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo 16 

 Proti  0 

 Zdrželi se  1 

Návrh děkan na jmenování členů VR FS byl přijat většinou hlasů. 

 

Ad 4  Různé 

Předseda AS FS Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. představil a přivítal nového člena senátu 

Ing. Vladislava Ochodka z Katedry mechanické technologie. 

 Ing. Vladislav Ochodek byl navržen do ekonomické komise AS FS VŠB-TUO.  

O tomto návrhu bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo 16 

 Proti  0 

 Zdrželi se  1 

Návrh na doplnění Ing. Vladislava Ochodka do ekonomické komise AS FS VŠB-TUO 

byl přijat většinou hlasů. 

 

 Předseda SK AS FS Bc. Jakub Mokroš podal návrh na rozšíření volební komise pro 

doplňovací volby do studentské komory AS FS o členku Bc. Danielu Pavelkovou. 

O tomto rozšíření volební komise bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo 16 

 Proti  0 

 Zdrželi se  1 

Návrh na rozšíření volební komise o členku Bc. Daniely Pavelkové pro doplňovací 

volby do studentské komory byl přijat většinou hlasů. 
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 Ing. Radoslav Delinčák informoval, že se studenty navštívili univerzitu v Českých 

Budějovicích, přičemž pořídili fotografie ceníku obědů v menze za cenu cca 17,- Kč. 

Předseda senátu předá informace (po zaslání elektronicky) panu kvestorovi s dotazem, 

proč menza VŠB-TUO není schopna připravit obědy pro studenty za obdobnou cenu, 

v podobné kvalitě a velikosti porcí. 

 Ing. Radoslav Delinčák se dotázal děkana FS na představu práce studentů doktorského 

studijního programu prezenční formy v souvislosti se zákazem pracovat na projektech 

na pozici koordinačním týmu. 

 Děkan FS zodpověděl, že studenti doktorského studijního programu prezenční formy 

jsou v odlišném vztahu k závazkům univerzity než zaměstnanci VŠB-TUO. Případné 

problémy při řešení projektů jsou obtížně řešitelné se studenty, jelikož jejich vazba na 

univerzitu je v prvé řadě orientována na studium (mají statut studenta ne 

zaměstnance). Po ukončení studia jsou případné nesrovnalosti v projektech 

nevymahatelné, popř. obtížně řešitelné. 

 Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. diskutovala návrh na úpravu volebního a jednacího 

řádu AS FS VŠB-TUO z hlediska zavedení voleb do SK AS FS VŠB-TUO přes 

systém Edison. Navrhuje zachovat stávající systém voleb. Senátoři se k návrhu 

souhlasně připojili. 

 Ing. Jan Nečas, Ph.D. – podal dotaz na řešení situace přestupů studentů 3. ročníků 

a jejich pokračování ve funkci senátora. Předseda objasnil, že situace se již řeší 

standardně podle zákona o vysokých školách, tedy v případě navazujícího studia není 

problém dále pokračovat v senátních aktivitách. 

 Doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. – dotázal se děkana na problém zpřísňování pravidel 

pro habilitační řízení. Děkan objasnil, že pravidla vychází z univerzitních pravidel. 

 Děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. představil návrh členů Průmyslové rady FS. 

 Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – dotázala se, zda bude Průmyslová rada FS čerpat 

finanční prostředky na její chod. 

 Děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. sdělil, že členství v Průmyslové radě FS je 

čestná neplacená funkce a garantuje, že Průmyslová rada FS v žádném případě 

nezatíží zdroj 1101. 

 Bc. Jakub Mokroš – podal dotaz na zpoplatnění parkovacích ploch univerzity. Děkan 

FS uvedl, že nastane rozšíření parkovacích míst. V současnosti se řeší návrhy variant. 


