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ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ AS FS TUL ZE DNE 15.4.2015
I. ÚČAST
přítomni:

prof. Beran, dr. Běhálek, Ing. Borůvka, doc. Čapek, doc. Dvořák, dr. Hotař, dr. Kolnerová,
Ing. Komárek, dr. Martonka, doc. Moc, prof. Nová, Ing. Řidký, Ing. Shynkarenko, prof. Ševčík,
Ing. Zuzánek

hosté DFS: prof. Lenfeld (děkan), doc. Bílek (proděkan), doc. Fraňa (proděkan), dr. Matoušek (proděkan),
Ing. Benešová (tajemnice)
hosté:

Mgr. Dvořáková, doc. Jersák, Kholová, prof. Louda, RNDr. Lukášová, dr. Machuta, dr.
Mendřický, doc. Petríková, Ing. Semotjuková, Ing. Válková

II. PROGRAM
Po uvítacím slovu předsedy senátu byl navržen program zasedání ve sledu následujících bodů:
1. Rozpočet fakulty na rok 2015
2. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014
3. Různé
Usnesení: AS FS TUL schvaluje program 5. zasedání
Předložený návrh programu jednání byl schválen.
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
1. Rozpočet fakulty na rok 2015
Tajemnice FS Ing. Benešová seznámila členy senátu s návrhem rozpočtu fakulty na rok 2015. Konkrétněji
popsala vybrané kapitoly rozpočtu fakulty resp. kateder. Uvedla jednotlivé položky rozpočtu DFS a
studijního oddělení pro rok 2015 a navýšení rezervy děkana z 2 mil na 4 mil. Kč.
doc. Dvořák: Jak je plánováno čerpání rezervy děkana a jak budou definovány pravidla pro toto čerpání?
Prof. Lenfeld: Rezerva děkana vznikla a bude použita pouze v nutných případech, např. jako finanční pomoc
katedrám v případě velkého objemu neuznatelných nákladů. Děkan nesouhlasí s vytvořením směrnice pro
čerpání rezervy, protože návrh na čerpání z této rezervy bude vždy předkládán senátu, který se následně
vyjádří nejenom k navrženému dělení této rezervy, ale i k případnému opětovnému vracení finančních
prostředků do této rezervy z jednotlivých podpořených pracovišť.

Prof. Beran: V rozpočtu děkanátu je bod 4.2 – příspěvky katedrám – konference doktorandů. O jaký
příspěvek se jedná?
Prof. Lenfeld: jedná se o podporu workshopu doktorandů FS TUL na horské chatě Světlanka v Rokytnici nad
Jizerou.
Doc. Čapek: Jak vznikl relativně vysoký výkon nově vzniklé (sloučené) katedry KSA ?
Doc. Moc: Tento vysoký výkon vznikl především navýšením výkonu původní katedry KVS v kapitole mobilit a
v kapitole výuky.
Pro přijetí předloženého návrhu rozpočtu bylo předsedou senátu vyvoláno veřejné hlasování.
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Výsledky veřejného hlasování
Hlasovalo celkem 15 přítomných senátorů - 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Rozpočet pro rok 2015 byl schválen.
2. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014
Děkan FS prof Lenfeld v úvodním slovu seznámila členy senátu s jednotlivými body Výroční zprávy.
doc. Moc informoval přítomné o rozdílném počtu uváděných akademických pracovníků v materiálu pro
výpočet rozpočtu fakulty strojní a jejich kateder s počty akademických pracovníků uváděných na FS
v materiálu Technické univerzity pro MŠMT. Tento rozdíl vznikl z rozdílného výpočtu přepočtených
pracovníků podle úvazků na jednotlivých pracovištích resp. odpracovaných hodinách. Tato skutečnost má
vliv na výpočet koeficientu K.
Po krátké diskusi bylo předsedou senátu vyvoláno hlasování o schválení předloženého textu Výroční zprávy
o činnosti FS za rok 2014.
Výsledky veřejného hlasování
Hlasovalo celkem 15 přítomných senátorů - 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 byla schválena.
3. Různé
Dr. Matoušek informoval senát o proběhlém 1. kole přijímacího řízení do pětiletého MSP – aplikovaná
mechanika. Po prvním kole uzavřeném 31. 3. 2015 bylo přihlášeno 5 uchazečů. Na základě tohoto relativně
nízkého počtu uchazečů v prvním kole bude vyhlášeno druhé kolo přijímání přihlášek k 31.8.2015.
V průběhu září 2015 bude probíhat přijímací řízení.
Ing. Benešová připravila a předala senátorům hlubší rozbory skladby jednotlivých parametrů výkonu
kateder pro tvorbu rozpočtu v průběhu let 2011 – 2014 na jednotlivých katedrách. Tento materiál vznikl na
základě dotazu pana dr. Hotaře z předcházejícího 4. zasedání AS FS.
doc. Bílek informoval senátory o stávajícím stavu tvorby nové metodiky výpočtu institucionální podpory (IP)
pro následující období. Ukázal na některých ukázkových případech změny mezi aktuální a nově vytvářenou
metodikou. Upozornil na nové tendence v politice hodnocení jednotlivých typů výstupů a jejich relativní
hodnotu mezi jednotlivými výstupy.

Lukáš Čapek, v.r.
předseda AS FS TUL

V Liberci, 22. 4. 2015
Zapsal: Rudolf Martonka - tajemník AS FS TUL
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