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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 19 

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 22. dubna 2014 

 

 

Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. et Ing. Michal Richtář, 

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

6 členů studentské komory AS FS (omluveni Ing. Tereza Meiznerová, Ing. Jakub 

Slunečka), 

hosté: děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., proděkanka pro zahraniční a vnější 

vztahy doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a spolupráci 

s praxí doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D., proděkan pro personální rozvoj a doktorské 

studium doc. Ing. Robert Čep, Ph.D., tajemnice fakulty Ing. Zuzana Kmětíková. 

 

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 Fakulty strojní za rok 2013 

2) Rozpočet Fakulty strojní na rok 2014 

3) Různé 

 

http://www.vsb.cz/profily/cs/DRA10/
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Ad 1 Návrh na uzavření hospodaření Fakulty strojní za rok 2013 

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

hospodaření FS za rok 2013. Návrh byl panem děkanem podrobně okomentován s využitím 

připravené prezentace v MS Power Pointu. 

Návrh na uzavření hospodaření FS za rok 2013 byl projednán na zasedání ekonomické 

komise AS FS dne 15. 4. 2014. Předseda ekonomické komise Ing. Vladislav Ochodek na 

zasedání senátu podal informace z jednání ekonomické komise a uvedl, že ekonomická 

komise doporučuje návrh ke schválení. 

 

Diskuze:  

 Ing. Zdeněk Duffek – podal dotaz na položku silniční daně v rozpočtu FS pro rok 2013 

a důvody jejího začlenění, když Fakulta nemá žádné služební vozy. 

 Děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. – zodpověděl, že podle platných předpisů je 

fakulta povinna hradit silniční daň u cest, u kterých bylo použito soukromé motorové 

vozidlo. 

 

O návrhu na uzavření hospodaření FS pro rok 2013 bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  18 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Návrh na uzavření hospodaření FS pro rok 2013 byl přijat všemi hlasy. 

 

Ad 2 Rozpočet Fakulty strojní na rok 2014 

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

FS na rok 2014. Návrh byl děkanem FS podrobně vysvětlen za pomoci prezentace vytvořené 

v MS Power Pointu. 

Návrh rozdělení rozpočtu vycházel z návrhu pravidel pro rozdělování neinvestičních 

prostředků pro daný rok. Návrh rozpočtu FS za rok 2014 byl projednán na zasedání 

ekonomické komise AS FS dne 15. 4. 2014. Předseda ekonomické komise Ing. Vladislav 

Ochodek uvedl, že ekonomická komise doporučuje návrh ke schválení. 

 

Diskuze: 

 Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – požádala pana děkana o objasnění pojmu 

financovaný student. 

 Děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. zodpověděl, že fakulta přebírá limity 

financovaných studentů nastavené z MŠMT. Financováni jsou studenti zapsaní ke dni 
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31. 10. 2014 při respektování uvedených limitů. Aktuální limit pro fakultu je 1772 

financovaných studentů. 

 Ing. Radim Janalík, CSc. – podal dotaz, zda je objem finančních prostředků ve fondu 

provozních prostředků limitován. 

 Děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. zodpověděl, že limit není stanoven. Objem 

prostředků závisí na vedoucích pracovišť a jejich strategii rozvoje pracoviště. 

 Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – dotázala se na možnosti financování 

postdoktorských pracovníků po ukončení grantů a projektů na základě dokumentu 

vydaného panem rektorem http://innet2.vsb.cz/cs/uni/dokumenty/portal-

iso/dokumenty/rizene-systemove-dokumenty/ppr-hp/PPR_07_036.pdf. „Finanční 

prostředky získané na základě výsledků práce pracovníků VŠB–TUO budou 

přerozděleny na jednotlivá pracoviště VŠB–TUO, a to v poměru k pracovněprávním 

úvazkům, který má daný pracovník k těmto pracovištím“ tzn. dokrytí mzdy po 

ukončení projektu pro pracovníky zapojených v projektech. 

 Děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. zodpověděl, že vedoucí pracovišť mají za 

povinnost dokrýt mzdy po ukončení projektu pracovníkům zapojených v projektech. 

Netýká se dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, obdobně se nařízení 

netýká postdoktorských pracovníků. Vedoucí pracovišť má možnost zvážit přijetí 

těchto pracovníků do pracovního poměru na pracoviště. 

 

O návrhu rozpočtu FS na rok 2014 bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  18 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Návrh rozpočtu FS na rok 2014 byl přijat všemi hlasy. 

 

Ad 3  Různé 

 Předseda senátu Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. informovat o rezignaci paní dr. Jablonské 

z volební komise akademického senátu FS VŠB-TUO. 

 

Následně byla započata diskuze na téma volebního práva akademických pracovníků: 

 Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. – informoval členy senátu o konzultaci s paní 

dr. Koťátkovou z MŠMT, která doporučila vycházet ze sjednané pracovní smlouvy při 

rozhodování o volebním právu akademickým pracovníků. 

 Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. oponovala, že je nutno vycházet ze znění zákona 

č.111/1998 Sb. o Vysokých školách §70 "(1) Akademickými pracovníky jsou 

zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, 

výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. (2) 

Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři 

http://innet2.vsb.cz/cs/uni/dokumenty/portal-iso/dokumenty/rizene-systemove-dokumenty/ppr-hp/PPR_07_036.pdf
http://innet2.vsb.cz/cs/uni/dokumenty/portal-iso/dokumenty/rizene-systemove-dokumenty/ppr-hp/PPR_07_036.pdf
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a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti".. Při 

ujednání v pracovní smlouvě, že se pracovník podílí na výuce, zastává názor, že se 

jedná o akademického pracovníka, protože §77, kterým se řídí úředníci: " (1)Místa 

akademických pracovníků na veřejné vysoké škole se obsazují na základě výběrového 

řízení. Od výběrového řízení lze upustit při opakovaném sjednávání pracovního poměru 

s akademickým pracovníkem, jde-li o obsazení jím zastávaného místa" hovoří pouze o 

sjednávání pracovně - právních vztahů. Na celoškolských pracovištích a centrech naší 

univerzity je úředníky rozhodnuto, že se u VV pracovníků jedná o členy akademické 

obce, zatímco na fakultě strojní nikoli a platí tak dvojí výklad příslušného paragrafu v 

zákoně 

 Doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. – přiklonil se k doporučení z MŠMT. 

 Ing. Zdeněk Duffek – doporučil do budoucna aktualizovat pracovní smlouvy, aby 

k problémům s určením akademických pracovníků dále nedocházelo. 

 Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. – přiklonila se k názoru MŠMT, tedy pracovník, který 

nemá uvedeno v pracovní smlouvě statut akademického pracovníka, není možno jej 

považovat za akademického pracovníka. 

 Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. – přednesl výňatek z volebního a jednacího řádu AS FS 

VŠB-TUO. Následně konstatoval, že volební komise bude postupovat podle 

uvedeného řádu, kontaktovala personální oddělení s žádostí o dodání seznamu 

akademických pracovníků FS. Tento seznam akademických pracovníků je pro ně 

rozhodující. 


