Akademický senát Fakulty strojní
|ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ AS FS TUL ZE DNE 12.1.2012
I. ÚČAST
přítomni:

Ing. Běhálek, doc. Bílek, Dr. Čapek,Dr. Doubek, Ing. Horáková, Dr. Hotař, Dr. Kolnerová, Ing.
Lemfeld, Dr. Matoušek, doc. Moc,prof. Nová,prof. Pešík, Ing. Vácha, Dr. Voženílek
omluveni: Ing. Mazač, Ing. Perk, p. Čonka, doc. Němeček
hosté:
doc. Ing. Malý, CSc., prof. Ing. Beran, CSc., doc. Ing. Fraňa, prof. Ing. Louda, CSc., Ing.
Martonka, Ing. Hanus, RNDr. Lukášová, Ing. Blekta, Ph.D., doc. Ing. Dvořák, Ph.D., doc. Ing.
Jersák, CSc., Ing. Machuta, Ph.D., p. Jeník

II. PROGRAM
1. Schválení zápisu z minulého zasedání AS TUL
2. Dlouhodobý záměr FS a využívání prostor a laboratoří v budově L
3. Dopis děkana FS adresovaný rektorovi TUL
4. Různé
Doc. Bílek přivítal účastníky zasedání a seznámil je s programem jednání.
1. Schvalování zápisu z minulého zasedání AS TUL
K zápisu z minulého zasedání AS TUL ze dne 22.12.2011 nebyly vzneseny žádné námitky.
AS FS TUL jednomyslně schválil zápis ze 4. zasedání AS TUL.
(14 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
2. Dlouhodobý záměr FS a využívání prostor a laboratoří v budově L
Předseda senátu vyzval k vyjádření či připomínkám k Požadavkům FS TUL na řešení dalších kroků a
souvislostí vyplývající z ustanovení Ústavu CxI a požadovaného převedení Vav kapacit TUL ve vztahu k úloze
FS TUL za vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost (příloha č. 1).
Tyto požadavky vyplynuly z výzvy p. rektora na minulém zasedání, ať se AS TUL vyjádří. Proti dokumentu
nebyly vzneseny žádné připomínky.
AS FS TUL jednomyslně schválil tento dokument beze změn.
(14 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
3. Dopis děkana FS adresovaný rektorovi TUL
Předseda senátu vyzval k diskuzi k tématům obsaženým v dopise děkana FS rektorovi TUL (příloha č. 2). Byla
vyjádřena podpora krokům, které děkan FS TUL činí.
AS FS TUL jednomyslně schválil podporu dopisu zaslanému rektorovi TUL.
(14 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
4. Různé
Pan děkan seznámil přítomné s plánovanou výraznou rekonstrukcí budovy P. Dvě katedry, které zde nyní
sídlí, budou muset být přestěhovány do jiných adekvátních prostor. Budova se bude muset celá vyprázdnit,
jinak by rekonstrukce nemohla proběhnout v plném rozsahu.
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Profesorka Nová se ptala, jak nyní řešit otázku financování kateder, když bude další pokles financí. Pan
děkan vysvětlil, že při poklesu financí by zdrojem měla být institucionální podpora, která by v budoucnu
mohla ještě posílit. Je třeba se proto soustředit na výsledky, které jsou do ní uznatelné.
Předseda senátu poděkoval přítomným za účast. Na příštím zasedání, které by se mělo konat v únoru, by
mělo být na programu řešení vnitrofakultních problémů.

Martin Bílek, v.r.
předseda AS FS TUL
V Liberci, 13. 1.2012
zapsala: Kateřina Horáková
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Požadavvky FS TUL na řešení dalších
d
krokků a souvislostí vyplývvajících z usstavení Ústaavu CxI a
požadovvaného převvedení VaV kapacit FS
S TUL ve vzztahu k úlo
oze a odpovvědnosti FS
S TUL za
vzdělávaací a vědeckkovýzkumno
ou činnost
Vedení Fakultty strojní TU v Liberci
L
společně s Akademickým senátem Faakulty strojní TU v Liberci se nna základě fakttů a souvislostíí
uvedených v příloze
p
1 této výýzvy obrací na rektora Techniccké univerzity v Liberci s násleedujícím prohláášením a požaddavky na řešeníí
situace vyvolaané nejasnými vazbami
v
mezi Fakultou
F
strojní a ústavem CxI.
Fakulta s obavvou sleduje krooky vedení Technické univerrzity v Liberci spojené
s
s realizzací projektu C
CxI. Příprava prrojektu byla odd
počátku vním
mána a deklaroována jako realizační nástrooj plošného kvvantitativního a kvalitativníhoo rozvoje všecch fakult TUL..
V okamžiku reealizace se niccméně CxI stávvá samostatným
m ústavem, kteerý si klade zaa cíl soustředit postupně význnamný výzkum
m
doposud provááděný na technnicky zaměřených fakultách.
Personální poolitika je zásaddním nástrojem
m rozvoje a řízeení, nástrojem rozvoje a koeexistence vědeecké, výzkumnéé a vzdělávacíí
činnosti. Upozzorňujeme na skutečnost, že rozdělením
r
kom
mplexní akadem
mické činnosti svých
s
pracovníkků na část pedaagogickou (kat..
„D“) a vědeckoo-výzkumnou (kat. „C“), a to dokonce
d
i odděěleně na víceroo kmenových prracovištích univverzity, tento náástroj oslabuje..
Tím se omezuuje pravomoc faakulty (děkana) rozhodovat v pracovněprávníc
p
ch vztazích a odpovědnost
o
zajjistit organizačnní, personální a
věcné předpoklady pro plněnní role fakulty v souladu s dlouuhodobým zám
měrem a platným
mi předpisy (mjj. i ustanovení § 24 zákona o
VŠ).
Vize a dlouhoodobý záměr – jako nástroj naplňování
n
vizee – tvoří po schhválení akadem
mickým senátem základní zaddání pro řízeníí
fakulty. Akadeemické obci je děkan odpověědný a povinnýý činit takové kroky,
k
které poovedou fakultu k udržitelnémuu rozvoji. Tedyy
k takovému roozvoji, který udrží stabilitu fakkulty a současnně bude vytvářeet předpokladyy pro rozvoj fakkulty bez zásaddních excesů a
který se bude opírat o soudržžnost společensství akademiků fakulty, jejích pracovníků
p
a sttudentů. To jsouu předpoklady pro
p spravedlivéé
a rovné podmínky spoluprácee s ostatními fakultami a součáástmi.
Přestože fakuulta přijala doččasné uspořádání a kategorizaci pracovnícch míst jako podmínku
p
pro řešení projekttových záměrůů
(výzkumných záměrů,
z
výzkum
mných center ad.),
a bylo toto řeešení vnímáno jako přechodnéé, v souladu s ddeklarací rektorrem jako řešeníí
„aktuálního staavu“. Konstatujeme, že s ukonnčením výzkum
mného záměru a výzkumných center přechoddný stav již pom
minul a pominull
tedy i důvod toohoto nestandaardního a nekonncepčního řešení.
Požadujeme zachovat
z
statuss akademickéhho pracovníka ve smyslu zákkona a upozorňuje, že odlišnná koncepce k uskutečňováníí
akademickýchh činností (opíraajících se o svobodu bádat a výsledky předdávat, tedy integrace činností odborných a pedagogických)
p
)
nebyla v přísluušných orgáneech projednávána ani schváleena. Vedení teddy k takovému kroku od senáátu TUL ani odd senátů fakultt
mandát neobddrželo.
Upozorňujemee, že v důsledkku realizace něěkterých indikovvaných činností projektu, a teedy „připsáním““ výstupů na vrub ústavu CxII
(jako samostaatné součásti univerzity), budoou oslabeny paarametry kvalitaativního a kvanntitativního hoddnocení fakulty v rámci ČR (aa
v porovnání s ostatními fakulttami). To můžee vést ve svém důsledku
d
i k oslabení univerzitty.
Cítíme odpověědnost za úspěěšnou realizaci projektu „Centrum pro nanomateriály, pokrročilé technologgie a inovace“ a své závazkyy
jsme připraveni plnit a dodržžet při respektoování akademicckých svobod, závazků a povvinností směrem k akademickké obci Fakultyy
strojní TU v Liberci.

Fakulta přeedkládá proff. Zdeňku Kůsovi,
K
rekto
orovi Technické univerzity v Liberci, následující požadavkyy
k zajištění výkonu
v
pedaagogické, věědecké a výzzkumné činn
nosti fakult a jejich pracovišť (zajisttit organizační,,
personální a věcné
v
předpokklady pro plněnní role fakult v souladu s dlouuhodobým záměrem, strategiíí vědy a výzkuumu a platnýmii
předpisy).
Koncepce – rozvoj
r
univerzitty. Požadavek předložit k veřeejné diskusi vizzi rozvoje vědy, výzkumu a výývoje na Technnické univerzitěě
v Liberci do rooku 2018 a po něm
n (2018 konččí monitorovací období projektu CxI)
Týmy a perssonalistika – požadavek
p
na uchování celistvosti a stabilitty pracovišť a týmů fakult, zamezit polarizaaci a vytvářeníí
konkurenčníhoo prostředí a koonkurujících si pracovišť
p
uvnitřř TUL. Zajistit svobodné
s
překrýývání účasti výzzkumníků na projektech CxI a
fakult podle aktuálních
a
potřeeb a cílů výzkuumných projekttů a smluvníhoo výzkumu. Zacchovat status aakademického pracovníka vee
smyslu zákona a v dohlednéé době zrušit přechodné
p
ustaanovení o rozděělení úvazků do
d skupin C a D a nepřipustitt dvě kmenováá
pracoviště u jeednoho pracovnníka. Klíčoví prracovníci fakultyy nebudou souččasně kmenovýými zaměstnanci CxI. Garantoovat příslušnostt
laboratoří fakuultním pracovišttím – vydáním platného
p
dislokaačního rozhodnnutí s účinností od 1. 1. 2014.
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Laboratoře – garantovat svoobodný přístup ak. pracovníků a studentů fakkulty do prostor laboratoří, jež jjsou dislokovánny v budově „L““
a vznikly jako náhrada stávajjících laboratoří FS a které fakkulta do projekttu vložila (7 kateder opustí E2, Doubí a B sutterén a nebudee
mít jinou náhraadu stávajících laboratorních ploch).
p
Podříditt (a zajistit souččinnost) vedení laboratoří zájm
mům fakultních pracovišť
p
(těch,,
které tvoří zázzemí pro uskuteečňování hlavnních činností fakulty ve smysluu záměrů fakultty a dalších přeedpisů). FS muusí mít zásadníí
vliv na rozvoj a strukturu labooratoří, které doo projektu vložilaa k zajištění souladu s akreditoovanými studijnními obory.
Legislativa – vydat rozhodnutí o dislokacci laboratoří fakulty v budověě L před stěhoováním (s účinností k datu sttěhování, neboo
variantně k 1. 1. 2014). Garaantovat, že za ustavení vedouccího laboratoře odpovídá fakullta. Upravit vnittřní předpisy unniverzity s cílem
m
eliminovat riziika v oblasti peersonální politiky a organizaččního zajištění činností fakultt (statut, organnizační řád, mzdový předpis,,
pracovní řád ad.).
a Připustit u jednoho pracovníka pouze jedno tzv. kmenoové pracoviště na
n univerzitě (ččasově omezit platnost
p
VMP a
PŘ, zrušit kateegorie „C“ a „D““ k 1. 1. 2013).
Hodnocení VaaV – zajistit opttimalizaci objem
mu VaV projekttů, objemu smluuvního výzkumuu a výsledků věědy a výzkumu (RIV) mezi CxII
a fakultou ve vztahu k plnění indikátoru projektu
p
do jeho ukončení kooncem roku 2013 a v monitorrovacím obdobbí 2013 - 20188
s ohledem na zajištění kvalitaativních ukazateelů hodnocení VaV
V fakulty stroojní.
Výsledky – chránit výsledkyy (výstupy) činnností týmů předd zneužitím (zeejména ve smysslu obvyklých kkritérií pro hodnnocení činnostii
fakulty, ale i s ohledem na buudoucí uplatniteelnost v aplikačnní sféře apod.)

Martin Bílek, v.r.
předseda Akademického senátu
s
Fakultyy strojní TU v Liberci

Mirosslav Malý, v.r.
d
děkan
Fakultyy strojní TU v Liberci
L

V Liberci, 12. 1. 2012

Přílohy:
Příloha 1 – Historie přípravy projektu CxI vee vztahu ke koncepci rozvoje TUL, ve vztahuu k poslání a ppovinnostem AS
S TUL a AS FS
S
TUL a ve vztaahu k poslání a povinnostem Fakulty strojní TU v Liberci vyplývajícím z poslání univerrzity a ze zákona o vysokýchh
školách
Příloha 2 – Poovinnosti fakultyy vyplývající ze zákona o VŠ
Příloha 3 – Vyybrané části Staatutu TUL ze dnne 10. 4. 2010
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Příloha 1 – Historie
e přípravy projektu CxI
C ve vzta
ahu ke kon
ncepci rozv
voje TUL, ve vztahu
u
k poslání a povinnos
stem AS TUL a AS FS
S TUL a ve
e vztahu k poslání a p
povinnoste
em Fakulty
y
strojní TU v Liberci vyplývající
v
ím z poslán
ní univerzitty a ze záko
ona o vyso
okých školá
ách
Preambule
V souvislosti s řešením projektu CxI jsou postupně nastolovvány otázky rolle FS TUL na univerzitě, a to
•
•
•

z pohleduu poslání fakultyy a povinností vyplývajících
v
zee zákona o VŠ, ze Statutu TULL, ze Statutu FS
S TUL,
z pohleduu praktického fuungování fakultyy, tj. organizačnního, personálnního a provozního,
z ohroženní svébytnosti fakulty v záklaadní akademickké svobodě báádání a provázzanosti vzdělávvání, tj. péčí o obory – tedyy
v povinnoosti a zodpovědnosti vůči stuudentům a akademické obci nastolit vize a cíle, mj. jiné ddefinovanými v Dlouhodobém
m
záměru FS
F TUL, ve Straategii vědy, výzkumu a vývoje a udělenými akkreditacemi.

FS TUL si je vědoma
v
odpověědnosti TUL k reealizaci projektuu CxI, nicméněě, není možné zaměnit
z
prostředdky (tedy projekt) za cíle TUL,,
projektem „poostupně měnit“ koncepci TUL a organizačníí strukturu TULL, která byla dooposud rozvíjeena a jasně deeklarována jakoo
univerzita zaloožená na svébyytnosti a odpověědnosti fakult.
Tato svébytnoost a odpověddnost fakult jee realizací proojektu a postuupným nastoloováním vnitřnícch pravidel TU
UL, která jsouu
uzpůsobovánaa podmínkám projektu
p
CxI, ohrožena.
Z uvedených důvodů vedenní FS TUL a Akademický
A
seenát FS TUL předkládají rekktorovi TUL a Akademickém
mu senátu TULL
následující shrrnutí a požadavvky na řešení.

1. Východiskka
FS TUL vložilaa do projeku CxxI:
• lidské zdrroje – tj. celkem
m 48 výzkumníkků při podání prrojektu, z toho 23
2 senior reseaarchers, což je ccca 23 docentů a profesorů,
• know-how
w fakulty – tj. roozvojové směryy VaV a myšlennky,
• fakultní zařízení, přístrojje a fakultní ploochy – tj. stávajíící, o které zřízeením ústavu CxxI fakticky (možžná dočasně) „ppřichází“.
Postavení FS TUL se liší od postavení
p
ostattních fakult TULL:
• v budověě „L“ bude situovváno 65 % plocch stěžejních laboratoří FS TUL (v rozsahu ccca 3 450 m2), pro něž není jináá alternativa,
• FS TUL musí
m obstát v koonkurenci ostattních strojních fakult
f
v ČR (FT a FM konkurennci v oborovém zaměření prakkticky nemá),
• FT a FM založením ústaavu CxI nepřišlyy o žádné plochhy a do projektuu nevkládají stávající plochy laboratoří – stávaající plochy
„spravují““ fakulty jako dooposud, plochy v budově „L“ představují přírůůstek k rozvoji faakult a oborů,
• FT a FM nejsou na rozdíl od FS ohrožeeny ve stávajícíích laboratornícch plochách – stávající plochy nepodléhají inddikátorům
projektu a dalším povinnnostem vyplývaajícím z projektuu.

! Z výše uveedeného také vyyplývá, že bez účasti FS TUL by:
•
•
•
•

žádost o podporu nebylaa podána a nássledně ani přiznnána,
projekt CxI by nemohl býýt realizován,
nemohlo by dojít k postuupnému naplňoování obsahu geenerelu rozvojee ploch TUL, ressp. požadavků jjednotlivých fakkult,
nemohlo by dojít ke kvantitativnímu a kvalitativnímu
k
naavýšení ploch FM
F a FT.

2. Historickýý exkurz
V roce 2006 byla
b zahájena diskuse na Fakuultě strojní TU v Liberci o vědeecko-výzkumnéém směrování ffakulty do roku 2013 (s vizí doo
roku 2020).
Smyslem plánnovacího procesu a strategickkého dokumentu bylo definováání dlouhodobéé vize rozvoje ffakulty a jednottlivých kateder,,
definování krittických okruhů a předložení cíllů a opatření prro naplňování vize.
Strategie vědyy, výzkumu a vývoje
v
byla zprracovávána a projednávána souběžně
s
s proocesem přípravvy plošného rozvoje FS TUL,,
resp. s processem projektové přípravy budovvy L.
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K koncepcee
Výše
uveddené
kroky
probíhaly
a s jeho ročním
mi aktualizacem
mi. [1– 6]

v souladu

s Dlouhodobým

záměreem

TUL

na

období

2006-20100

DZ TUL deklaroval, že „Roozvoj MTZ univerzity vycházzí z již dříve komplexně zpraacovaného dokkumentu Geneerel TUL, kterýý
představuje záákladní konceppční dokument. Vychází jak z předpokládanných potřeb rozvoje jednotlivýých součástí univerzity,
u
tak i
z územních reezerv, které univverzita získala v lokalitě městaa Liberce.“ [1]
V uvedené věcci nebylo nikdy deklarováno, a tedy akademicckými senáty neebylo ani schvááleno, jiné konccepční řešení.
V roce 2006 byly
b zahájeny krroky ke zpracovvání tzv. dokum
mentace k územ
mnímu řízení (§§ 84 stavebníhoo zákona). Územní rozhodnutíí
(§ 92 stavebníího zákona) je mj.
m jednou ze základních
z
podm
mínek pro žádoost (z jakýchkoli zdrojů) o invesstiční finanční podporu.
p

AS akademiický senát
AS FS TUL byyla v roce 20066 děkanem FS TUL
T předložena zpráva o „Poožadavcích FS TUL na plochy laboratoří Projektu RegTech““
(Regionální unniverzitní centruum pro pokročilé technologie TUL
T – později CxI).
C [7]
AS FS TUL zpprávu projednal na svém zaseddání dne 4. 9. 2006.
2
V návaznosti na jednání AS
S FS TUL dne 4. 9. 2006 přřijal následně na
n svém jednáání dne 25. 9. 2006 AS FS TUL
T usnesení::
„Akademický senát
s
Fakulty strojní
s
vyzývá děkana, aby vstoupil do jednnání s vedením TUL ohledně plošného rozvvoje fakulty a o
výsledcích jeddnání ho poté innformoval“.
Navržené ploššné varianty a usnesení
u
AS FS
S TUL bylo reaakcí na „jistou zmatečnost“ příppravy dokumenntace budovy „LL“ a obavou FS
S
TUL o dostateečnou saturaci ploch FS TUL poskytnutých ve
v prospěch roozvoje TUL. V době
d
přípravy ddokumentace byla
b revidovánaa
objemová studdie zpracovaná v roce 2004 (U
Urbanisticko arcchitektonická stuudie, listopad 2004).
2
Osobami odpoovědnými za přřípravu projektu byli prorektoři prof. Oldřich Jirrsák a prof. Zdeeněk Kůs.

K
V prosinci 20006 byla dokonččena Strategie vědy, výzkum
mu a vývoje FS
S TUL na obdoobí 2007-2013. Strategie bylaa v lednu 20077
předložena Věědecké radě FS
S TUL a schváleena jako základdní koncepční dokument
d
FS TU
UL.
Akademický senát FS TUL byyl se strategií seznámen
s
na svvém zasedání dne
d 7. 2. 2007 a vyslovil souhlas se zveřejněnním.
Strategie rozvvoje vědy, výzkuumu a vývoje FS
F TUL potvrdilla kontinuitu výývoje FS TUL a byla podkladem pro požadavvky na plochy a
obsah laboratooří v budově „L“ za FS TUL (projekt RegTechh, později CxI).
Od roku 2006 do roku 2009 probíhala
p
jednání ve věci CxI pod
p vedením děěkana FS TUL prof. Petra Loudy, proděkana prof. Jaroslavaa
Berana, proděěkana doc. Mirooslava Malého a za spoluprácee dr. Ivety Lukášové, manažerrky rozvoje a proojektů.
! Příprava prrojektu ze stranny FS i TUL proobíhala a byla deklarována jakoo:
• Náhrada ploch, zejména těžkých laboratoří,
l
FS TUL
T a navýšeníí požadovanýchh ploch FS TULL pro vlastní rozzvoj FS TUL.
• Realizace Generelu TUL a rozvooj laboratoří a ploch ostatníchh fakult byly poodmíněny vstříícností a účastí FS TUL, bezz
jejichhž kapacit by nebylo možné projekt realizovaat.
• Po dobu
d
přípravy budovy
b
„L“ (nássledně projektu RegTech resp. CxI) nebylo anni jednou zmíněěno či uvažovááno s tím, že byy
FS TUL
T realizací prrojektu vložila vlastní
v
laboratorrní plochy do saamostatného ússtavu CxI.
• Úloh
ha FS TUL v celém
c
procesu
u a projektu byla
b zásadně odlišná
o
od osttatních fakult. Ostatní fakultyy (FT, FM, FP))
realiizací projektu získaly plochyy laboratoří „naad rámec“ vlastních laboratoorních ploch, nna rozdíl od FS
F TUL, kteráá
realiizovala zejménaa náhradu ploch laboratoří.
• Akaddemický senát FS TUL nikdyy neodsouhlasil a nedal manddát děkanovi FS TUL, aby byyly plochy vlasttních laboratoříí
přessunuty pod jinýý organizační útvar TUL. Souvvislost s viz výše zpráva a ussnesení o posttupu. [7] Souvisslost s viz nížee
Legiislativní souvislosti.
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P projekt
V průběhu rokku 2007 probíhaala příprava prrojektu budovy L s předpokladdem financovánní z Operačníhoo programu Výzzkum vývoj proo
inovace (OP VaVpI).
V
Ze stranny MŠMT probííhala dojednáváání obsahu OP VaVpI.
•

www.msm
mt.cz/strukturalni-fondy/tz-predd-vyzva-pro-preedkladatele-velkkych-projektu-ddo-op-vavpi

•

V únoru 2008 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcchovy zahájilo prověřování
p
absorpční kapacitty OP VaVpI.
Předkladaatelé velkých projektů
p
byly akktuálně vyzývánni k dodání dopplňujících podklaadů týkajících sse jejich projekktových záměrůů
(do 20. 6.
6 2008) a vlasstního rozpracoovaného textu projektového záměru
z
(do 30. 6. 2008). Na základě dodaaných podkladůů
proběhlo v létě 2008 posuzování projjektových záměěrů velkých proojektů s cílem v co nejkratším
m časovém horrizontu sestavitt
prioritní seznam
s
velkýchh projektů. Uveddený seznam byl následně přeedložen Radě pro
p výzkum a výývoj a Vládě ČR
R.
TUL předdložila projekt do
d uvedené přředvýzvy a neuuspěla. Na senátu AS TUL dnne 9.12. 2008 byla rektorem prof. Konopouu
podána následující
n
inforrmace cit.: „Proojekt „Nano-matteriály a pokroččilé technologie““ neuspěl mezi tzv. „velkými projekty“.
p
O tytoo
granty ussilovalo v předdvýzvě několik desítek uchazečů, ale uspělo jen pět projeektů. Vedení TTUL podá žádoost s úpravamii
dokumenntu v další výzvvě (duben 20099). Důvodem neúspěchu byla obsahová rozttříštěnost, nevyyjasněná definice organizačníí
struktury.. V otázce spollupráce s prům
myslem byl náš projekt nejvícee ujasněný. Org
ganizačně se uuvažuje o vytvvoření nového
o
VŠ ústavvu v rámci stru
uktury TUL.“ Zápis AS TUL zee dne 9. 12. 20008. [8]
Profesor Kůs, jako orgaanizační vedoucí tohoto projektu na TUL, dáále dodal, že cit.:
c „projekt L“ jje koncepčně formulován
f
proo
b
a pro technické fakuulty (FM, FS, FT). Poměr jee dán dle předdchozí dohodyy
„těžké laaboratoře“ pro FS (suterén budovy)
jednotlivýých fakult. Dneššním úkolem jee projekt optimaalizovat, zohlednit připomínky z předvýzvy. P
Projekt zpracováává firma Ernstt
and Younng.“ [8]

•

Vedení FS
F TUL formulovvala názor a koonzistentní posttoj ve věci dalšíího postupu příppravy projektu. [11]

•

OP VaVppI byl dne 1. 10.. 2008 podepsáán Evropskou komisí
k
za přítom
mnosti Mgr. Onddřeje Lišky, minnistra MŠMT ČR
R.

•

V prosincci 2008 byla vyhhlášena Výzva číslo 1.2 - Regionální VaV cenntra, prioritní ossa 2, OP VaVpI, s datem příjm
mu žádostí 1. 3..
2009 – 300. 4. 2009.

•

10. 2. 20009 byl usnesenním AS TUL „zzřízen vysokošškolský "Ústaav pro nanomaateriály, pokroočilé technolog
gie a inovace""
pro potřeeby připravovanného projektu VaVpI
V
(tj. „Centrrum nanomaterriálů, pokročilýcch technologií a inovací“). Na uvedené témaa
proběhla diskuze, ze kteeré vyplývá nevvyjasněnost a neepřipravenost uvedeného
u
krokku. [9]
s. Moc (F
FS TUL): „Mám pochybnosti k tomuto tématu, byl bych rád, abych věděl staanovisko maléhho senátu mé faakulty? Bylo byy
dobré totoo odložit na dallší zasedání.“
p. rektor: „Je možno přeedat prozatímní rozpracované materiály.“
s. Plíva (ppředseda AS TUL): „Dobré je znát i detailnějšší informace k funkci
f
ústavu a jeho název je kkomplikovaný. Není
N možno
připustit, aby ústav omezoval fakulty vee výzkumu, vývoji či výuce.“
p. rektor: „Škola stojí a padá
p
na fakultách, toto není možné
m
připustit.““
Hlasovánní: pro: 10, protti: 0, zdrželo se: 8
Zápis AS TUL ze dne 100. 2. 2009. [9]
S TUL kontrola plnění poslednního zápisu AS
S ve věci zřízení Ústavu pro nanomateriály,,
10. 3. 20009 proběhla na zasedání AS
pokročilé technologie a inovace
i
a bylo konstatováno, že:
1. AS berre na vědomí, že
ž Ústav je zaloožen pouze proo potřeby evideence provozních nákladů a výýnosů, dosažených výsledků a
plnění monitorovacích ukazatelů přřipravovaného projektu VaVpI. Jeho účelem
m je účetní a oorganizační odddělení projektuu
podle požadavků
p
MŠM
MT na prokázání plných náklaadů činností schhválenou metoddiku „full cost“. ((??)
2. AS beere na vědomí,, že struktura ústavu, personnální zabezpeččení, podmínkyy spolupráce s fakultami a deetailnější náplňň
činnosti budou projeddnány v kolegiuu děkanů a reealizovány s jejiich souhlasem. Vzhledem k nedostatečné dokumentacii
v okam
mžiku schvalo
ování AS požaaduje, aby mu byly průběžn
ně předkládányy informace o posledním stavu a náplněě
ústavu
u.“
Zápis AS TUL ze dne 100. 3. 2009. [10]

•

•

Harmonoogram hodnocení projektů:
Aplikačníí potenciál: 29. 6.–3. 7. 2009
Aplikačníí panel: 9. 7. 20009
Odborná kvalita, mezináárodní panel: 311. 8.– 4. 9. 20099
V říjnu 20009 byly zveřejnněny výsledky – projekt TUL byl
b doporučen k financování.
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! Ze zápisů AS TUL vyplývvá, že:
• AS TUL
T nedal souhhlas k podpisu Rozhodnutí o přidělení
p
dotacee č. 0005/01/01 [11] v listopadu 2009, a z tohho vyplývajícíchh
povinností a závazzků, a nebyl anni seznámen s obsahem tohooto rozhodnutí.. AS TUL se „spokojil“ pouzee s informací a
nevyyžadoval plněníí vlastního usneesení ze dne 100. 3. 2009 viz výše.
vý
• Zápiis AS TUL ze dne 10. 11. 20099:
Inform
mace o projektu VaVpI
Rekttor: „Výběrovéhho řízení (o čásstku 6 miliard) se
s zúčastnilo 455 uchazečů, poodporu získá prrvních osm projektů (seřazenoo
podlle hodnocení). TUL byla třetí. Pověřen vedenním ústavu je doc. Petr Tůma.. Smlouva o proojektu by měla být podepsánaa
23. listopadu
l
2009.. Současně se řeší
ř aktivity v prrioritní ose 4 – dostavba kamppusu univerzity o budovu G.“
AS vzalo
v
informaci na vědomí.
• AS TUL
T ani AS FS
S TUL nebyly innformovány o důsledcích
d
zřízzení Ústavu CxxI, zejména pro Fakultu strojní TUL. FS TULL
zřízeením ústavu a převedením ploch
p
pod ústavv CxI může ztrratit kontrolu nad svým laborratorním zázem
mím, které byloo
poskkytnuto do projeektu jako náhraada stávajících laboratoří
l
pro potřeby
p
rozvoje TUL.
• Podle informace reektora k přípraavě úpravy mzddového předpissu TUL bylo důvodem
d
dělenní kategorií (A,B,C,D) „řešeníí
aktuálního stavu – např. pro výše úvazků v projektech“. Zápis AS
A TUL ze dne 9.
9 3. 2010.

VR
V
rady FS
F TUL dne 7. 4. 2010
1. zasedání Vědecké
Bod jednání: diskuse
Předmětem diskuse
d
byl takké rozvoj činnností fakulty v oblastech, kteeré jsou tématticky provázány s projektem „Centrum proo
nanomateriályy, pokročilé techhnologie a inovvace“ (projekt „LL“). Cílem projeektu a záměrem
m Technické unniverzity v Liberci je vybudovatt
vysokoškolskýý ústav, který bude
b
svým perssonálním obsazzením a přístroojovým vybavenním dlouhodoběě podporovat innovační aktivityy
průmyslu v reggionu.
V diskusi vystooupili proděkann Beran, professoři Louda a Luukáš, atd. Bylo poukazováno na
n rizika souvissející se zajištěěním zdrojů proo
takové činnosti, ale i o distribbuci výsledků, jichž by bylo dosaženo
d
spoleečnými řešitelskkými kolektivy. Vědecká rada se usnesla, žee
vedení fakultyy má požádat vedení
v
univerzitty, aby byla přeedložena inform
mace o záměruu, cílech a orgaanizačním uspoořádání novéhoo
vysokoškolskéého ústavu, který byl zřízen. Zejména
Z
s ohleddem na role tecchnických fakullt a jejich podíl na organizaci ( „provázanost““
týmů složenýcch z pracovníkůů technických faakult a ústavu).
3. zasedání Vědecké
V
rady FS
F TUL dne 9. 6. 2010
Bod jednání: Informace o projektu
p
VaVpI
V souladu s usnesením VR ze
z dne 7. dubnna 2010 je k záápisu přiložena informace o projektu
p
VaVpI („Centrum pro nanomateriály,,
pokročilé technologie a inovaace“), jehož řeššitelem je TUL (resp.
(
Ústav proo nanomateriály, pokročilé tecchnologie a inovvace“ společněě
s technickými fakultami univeerzity). Dokumeent byl vyhotovven ředitelem ústavu
ú
a předloožen Vědecké radě TU v Libeerci dne 17. 5..
2010. Informace bude na příšštím zasedání VR
V FS doplněna.
4. zasedání Vědecké
V
rady FS
F TUL dne 155. 12. 2010
Bod jednání: Struktura praccovišť FS TUL
L, charakteristiika činností
Pan děkan vyystoupil s prezeentací, ve kterré členům vědeecké rady předdstavil strukturuu pracovišť a stručně charakkterizoval podíll
jednotlivých pracovišť na činnnostech fakultty. Diskuse se týkala jak struuktury pracovišť fakulty, tak i podílu fakulty na činnostechh
projektu VaVppI, resp. vysokoškolského ústavu CxI:
- prof. Louda: podpořil projekktový přístup k řízení,
ř
podpořil snahu posilovaat řešitelské tým
my a týmy vznikající na CxI.
- doc. Prášil: poukázal
p
na proovázanost vědyy a vzdělávání, na
n role fakultnícch pracovišť.
- prof. Raab: doporučil
d
věnovvat pozornost výýběru a charaktteristice výzkum
mných témat.
- prof. Kovář: hovořil o úlozee univerzitního pracoviště, vyyváženosti jeho činností, ale i o vztahu k proojektu VaVpI – projekt nesmíí
ohrozit struktuuru TUL.
- prof. Lukáš: podal informacci o jednání věddecké rady FT TUL, jehož přeedmětem byla i problematika pprojektu VaVpI, a poukázal naa
potřebu hájit inntegritu univerzzity a fakult, pouukázal také na potřebu podporry pracovišť, kteerá poskytují teechnikům příroddovědný základd
– kupř. katedryy fyziky a chem
mie.
- prof. Beran: charakterizovall vysokoškolskýý ústav CxI jakoo účelové zařízení pro uskuteččňování cílů proojektu VaVpI a připomenul, žee
při přípravě prrojektu fakulta strojní
s
poskytla špičkové odborrníky a exkluzivvní témata – s podílem
p
cca 50 % na aktivitáchh projektu,
- doc. Fraňa: uvedl, že vznikk a provozováníí nových výzkumných center bude
b
vyžadovaat kvalifikované zázemí, to můůže mít vliv i naa
udržitelnost výýzkumných kapacit na fakultě.
5. zasedání Vědecké
V
rady FS
F TUL ze dne 2. 3. 2011
Bod jednání: Fakulta a Ústaav pro nanomaateriály, pokro
očilé technolog
gie a inovace, perspektivy
p
sppolupráce
Hosty VR byli rektor TUL proof. Ing. Zdeněkk Kůs, CSc. a doc.
d Ing. Petr Tůma,
T
CSc. Děěkan předal sloovo rektorovi TUL. Ten krátcee
shrnul historii projektu. V rám
mci osy 2 byl zaa univerzitu přippraven jeden projekt, do kteréého jsou zapojeeny fakulty techhnického směruu
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(FS, FT, FM). Řešitelem projektu je Ústav pro
p nanomateriáály, pokročilé teechnologie a inoovace (dále CxxI), jehož vedenním byl pověřenn
doc. Tůma.
Poté děkan vyyzval k diskuzi:
- prof. Lukáš: chybí program
mové prohlášenní (pravidla) jakk budeme s těm
mito prostředkyy zacházet a jaaký je vztah mezi fakultami a
ústavem
- p. rektor: přippravuje se statuut ústavu
- prof. Louda: připojuje se k poznámce
p
prof. Lukáše
- prof. Beran: plnění
p
indikátorrů projektu by nemělo
n
ohrozit fakulty,
f
tj. lidskýý a vědecký pottenciál
- p. rektor: v ústavu
ú
se budee řešit špičkovýý výzkum, nebuude mít své stuudenty (zůstanoou fakultám), výýsledky ústavuu v RIV se přess
institucionální podporu vrátí na
n fakulty.
- prof. Lukáš: doporučuje
d
vyddat prohlášení rektora,
r
že výsleedky vědy a výzzkumu budou náležet
n
fakultám
m
- dále v diskuzzi vystoupili: proof. Střiž, prof. Václavík,
V
prof. Menčík,
M
doc. Palčák

P

•

V souvislosti se zahájenním realizace prrojektu CxI se v dubnu a květnnu 2010 scházeela pracovní skuupina (prof. Linkka, prof. Lukáš,,
prof. Koppecký, doc. Malý, doc. Tůma a nepravidelně i další účastnícci), za účelem diskuse
d
o pravidlech (cit.: „Hlaavním tématem
m
setkání zůstává
z
návrh budoucího
b
uspoořádání TUL – tedy vztah Fakult a Vysokošškolského ústavvu“), jež by měěla být přijata a
zapracovvána do příslušnných dokumenttů.
• V polovinně roku 2010 tato skupina žádaala rektora a poověřeného ředittele ústavu o přředložení Statutu CxI, který byy nastolil rámecc
fungovánní ústavu ve struuktuře TUL. V prosinci
p
2011 byl
b statut předloožen AS TUL kee schválení (poozn. v době zprracování tohotoo
materiáluu nebyla schváleená verze ještěě k dispozici).
• V souvislosti s realizací projektu byla od
o poloviny rokuu 2010 řešena problematika dodržení úvazkůů tzv. klíčových osob projektu,,
tj. požadaavek 50% úvazku v projektu CxI
C (nejen CxI).
! Výsledným řešením
ř
je Praccovní řád platnýý od 1. 5. 2011,, který zakotvil 150% úvazek pracovníka
p
TULL, rozdělení zam
městnanců TULL
do 4 skupin a umožnil funggování pracovníka TUL na vícee kmenových pracovištích.
! Působením
m akademickéhho pracovníka na více kmenových pracovvištích je zásaadně narušeno právo fakulty odpovídat zaa
pracovněpráávní vztahy a odpovědnost
o
děěkana za pracovvněprávní vztahhy na fakultě (§§ 24 zákona o V
VŠ, článek 15 Statutu
S
TUL). A
plnit roli zoddpovědného praacovníka fakultyy rozdělením peedagogického a výzkumného úvazku na různná kmenová praacoviště.

AS
S procesem postupného
p
naaplňování řídícíích struktur CxxI, postupujícím
m termínem „sstěhování stávaajících laboratooří FS TUL“ a
naplňování moožnosti několikka kmenových pracovišt´
p
bylo akademickou obcí
o FS prostřeednictvím Senáátu FS TUL sm
měrem k vedeníí
definováno něěkolik otázek naa fungování FS TUL s požadavvkem na jasné odpovědi.
o

•

30. 11. 2011
2
se po široké rozpravě k problematicee laboratoří FS
S TUL, které by
b v rámci proojektu mohly býýt organizačněě
začleněny jinou součásttí univerzity, usnnesl na tomto závěru:
z
„Senátořři vyjádřili obavy o budoucn
nost udržitelnéého rozvoje Faakulty strojní a znepokojení nad stavem in
nformovanostii
akademické obce faku
ulty o budouccím využívání laboratoří a laboratorních ploch CxI technickými fakkultami. S tím
m
o nových laboratoří přemístí. Akademickýý senát Fakulty strojní TU v
souvisí i otázka využittí přístrojů, ktteré fakulty do
Liberci žádá
ž
proto děkkana, aby s vedením univerzzity vedl jednáání ve věci vyjaasnění budouccí vzájemné vaazby FS a CxI,,
která by zajistila udržittelný rozvoj fakulty i její bud
doucnost.“ [13]]

•

20. 12. 20011 proběhlo zasedání
z
AS FS
S TUL za přítom
mnosti rektora TUL
T prof. Zdeňka Kůse na tém
ma vzájemné vaazby FS TUL a
CxI. Probblematika nebyyla rektorem TU
UL uspokojujícím a jasným způsobem
z
vysvvětlena. Z diskuuse naopak vyvvstala obava o
svobodnéé využívání labboratoří FS TULL pro výuku stuudentů bakalářřského studia (dle slov rektoraa “se bude jednat o špičkovéé
laboratořee, které budou určeny pro věědu a event. vyybraným studentům magistersského a doktorrského studia“). Ze slov panaa
rektora, který
k
uvedl ,,pookud někdo budde chtít, tak si vezme laboratooř a odejde si třeba
t
do G“ vypplynula další obava. Tedy, žee
koncepcee vědy, výzkumu a vývoje na TUL
T bude probííhat ve vzájemnné konkurenci vnitřního
v
prostřeedí.

! Akademickáá obec FS TULL tuto myšlenku odmítá. Rektorr prof. Zdeněk Kůs
K vyzval akademickou obecc FS TUL k předdložení návrhuu
požadavků, které by zajistiily udržitelnost a rozvoj fakultyy.
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3. Legislativní souvislo
osti
•
•

Povinnosst fakulty vyplývvající z dikce záákona o VŠ, zeejména ze zněnní § 20, § 23, § 24, § 27, § 28, § 29, § 30, § 70, § 78–§ 82..
Viz Přílohha1.
Povinnossti a svébytnost fakulty vyplývaající ze Statutu TUL,
T
zejména ze
z znění článkůů 10, 14, 15, 244–27, 29, 30. Viz Příloha 2.

Podklady:
[1– 6] Dlouhoodobý záměr TU
UL na roky 20006-2010a jeho aktualizace
a
http://w
www.tul.cz/ureddnideska/urednii-deska-tul/dlouuhodobe-zamerry-a-aktualizacee_109
[7]
Požadavky Fakulty sttrojní na plochy laboratoří – Prrojekt RegTech TUL. Srpen 20006.
[8– 10] Zápisyy AS TUL
http://ssenat.tul.cz/zapisy.html
[11] Názor vedení FS na další
d postup v prioritní
p
ose 2 a v prioritní ose 4 VaVpI, ze dne 7.5.2009.
[12] Rozhodnutí o přidělenní dotace č. 00005/01/01
[13] Zápisyy AS FS TUL.
www.fss.tul.cz/cz/inform
mace-o-fakulte//organy-fakulty//akademicky-seenat/
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Příloha 2 – Povinnos
sti fakulty vyplývající
v
í ze zákona
a o VŠ
§ 23
Fakulta
(1) Fakulta usskutečňuje nejm
méně jeden akkreditovaný studdijní program a vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckouu
nebo další tvůrčí činnost.
(2) Na fakultě se ustavuje saamosprávný zastupitelský akaademický orgánn. Fakulta má právo
p
používat vlastní akadem
mické insignie a
konat akadem
mické obřady.
(3) O zřízení, sloučení, splynnutí, rozdělení nebo
n
zrušení faakulty rozhodujee na návrh rekttora akademickký senát veřejnéé vysoké školy..
Toto rozhodnuutí je podmíněno předchozím stanoviskem
s
Akkreditační komisse.
§ 24
Práva fakultty
P
(1) Orgány fakkulty mají právoo rozhodovat neebo jednat jménnem veřejné vyssoké školy v těcchto věcech týkkajících se fakulty:
a) tvorba a uskkutečňování stuudijních program
mů,
b) zaměření a organizace věddecké, výzkumné, vývojové, umělecké
u
nebo další tvůrčí činnnosti,
c) pracovněpráávní vztahy,
d) habilitační řízení
ř
a řízení ke
k jmenování prrofesorem v rozzsahu stanovenném tímto zákonnem,
e) zahraniční styky
s
a aktivity,
f) ustavování samosprávných
s
h akademickýchh orgánů fakultyy a vnitřní organnizace fakulty, pokud
p
tento zákon nestanoví jinak,
j
g) nakládání s přidělenými finnančními prostřředky,
h) doplňková činnost
č
a nakláddání s prostředky získanými z této činnosti.
(2) Orgány fakkulty rozhodují v dalších věcecch veřejné vysoké školy, pokudd jim rozhodováání o nich svěří statut veřejné vysoké školy.
§ 27
(1) Akademickký senát fakultyy
a) na návrh děěkana rozhoduje o zřízení, slouučení, splynutí,, rozdělení neboo zrušení fakulttních pracovišť,,
b) na návrh děěkana schvalujee návrh vnitřnícch předpisů fakuulty a postupujee je ke schválenní akademickém
mu senátu vysooké školy,
c) schvaluje roozdělení finančnních prostředkůů fakulty předložžené děkanem a kontroluje jejich využívání,
d) schvaluje výýroční zprávu o činnosti a výrooční zprávu o hospodaření fakkulty předloženoou děkanem,
e) schvaluje podmínky pro přřijetí ke studiu ve
v studijních proogramech uskuutečňovaných na fakultě,
f) schvaluje náávrh děkana na jmenování a odvolání
o
členů vědecké
v
rady faakulty a disciplinnární komise faakulty,
g) usnáší se o návrhu na jmeenování děkanaa, popřípadě naavrhuje jeho odvvolání z funkce,,
h) na návrh děkana schvalujje dlouhodobý záměr vzdělávvací a vědecké, výzkumné, výývojové, uměleccké nebo dalšíí tvůrčí činnostii
fakulty vypracoovaný v souladu s dlouhodobýým záměrem veeřejné vysoké školy
š
po projednnání ve vědeckké radě fakulty.
(2) Akademickký senát fakultyy se vyjadřuje zeejména
a) k návrhům studijních
s
progrramů uskutečňoovaných na fakkultě,
b) k záměru děěkana jmenovaat nebo odvolat proděkany.
(3) O návrzíchh zejména poddle odstavce 1 písm. g) se akkademický senát fakulty usnááší tajným hlasováním. Návrhh na jmenováníí
děkana je přijaat, jestliže se pro
p něj vyslovilaa nadpoloviční většina
v
všech členů
č
akademicckého senátu faakulty; návrh naa jeho odvoláníí
je přijat, jestližže se pro něj vyyslovily nejméněě tři pětiny všecch členů akadem
mického senátuu.
§ 28
Děkan
(1) V čele fakuulty je děkan; jeedná a rozhodujje ve věcech faakulty, pokud tento zákon nestaanoví jinak.
(2) Děkana jm
menuje a odvolává na návrh akkademického seenátu fakulty rekktor.
(3) Rektor můůže odvolat děěkana z vlastníího podnětu, a to pouze po předchozím vyyjádření akadeemického senáttu fakulty a see
souhlasem akkademického senátu veřejné vysoké školy v případě, kdyy děkan závažnným způsobem
m neplní své povinnosti neboo
závažným způůsobem poškozzuje zájem vysooké školy nebo fakulty.
f
(4) Funkční období
o
děkanaa je čtyřleté. Funkci
F
děkanaa může tatáž osoba vykonávvat na téže faakultě nejvýše dvě po soběě
bezprostředněě jdoucí funkčníí období.
(5) Děkana zaastupují v jím urrčeném rozsahuu proděkani. Prroděkany jmenuuje a odvolává děkan.
d
§ 29
Věde
ecká rada fa
akulty
(1) Členy vědeecké rady fakultty jmenuje a oddvolává děkan.
(2) Členové vědecké rady fakulty jsou významní
v
předdstavitelé oborrů, v nichž fakkulta uskutečňňuje vzdělávací a vědeckou,,
výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo daalší tvůrčí činnoost. Nejméně jeedna třetina čleenů jsou jiné ossoby než členovvé akademickéé
obce veřejné vysoké
v
školy, jeejíž je fakulta sooučástí.
(3) Předsedouu vědecké rady fakulty je děkann.
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§ 30
(1) Vědecká raada fakulty
a) projednáváá dlouhodobý záměr vzděláávací a vědeckké, výzkumné,, vývojové, um
mělecké nebo další tvůrčí činnosti
č
fakultyy
vypracovaný v souladu s dlouuhodobým zám
měrem veřejné vysoké
v
školy,
b) schvaluje sttudijní programy, které mají býýt uskutečňovánny na fakultě,
c) vykonává působnost v habbilitačním řízeníí a v řízení ke jm
menování profeesorem v rozsahhu stanoveném
m tímto zákonem
m.
(2) Vědecká raada fakulty se vyjadřuje
v
k otázzkám, které jí přředloží děkan.
§ 20
Hospodařen
ní veřejné vysoké
v
školy
y
(1) Veřejná vyysoká škola je povinna majeteek užívat k plněění úkolů ve vzzdělávací a věddecké, výzkumné, vývojové, umělecké
u
neboo
další tvůrčí činnnosti. Může jej užívat i k doplňňkové činnosti v souladu s tím
mto zákonem.
(2) V doplňkové činnosti veřřejná vysoká škkola vykonává za úplatu činnnost navazující na její vzdělávvací a vědeckoou, výzkumnou,,
vývojovou, um
měleckou nebo další tvůrčí činnnost nebo činnost sloužící k účinnějšímu využití
v
lidských zdrojů a majettku. Doplňkováá
činnost nesmí ohrozit kvalitu,, rozsah a dostuupnost činností, k jejichž uskuttečňování byla veřejná vysokáá škola zřízena..
(3) Veřejná vyysoká škola nenní oprávněna k převzetí
p
ručení za peněžitý
§ 70
Akademičtí praco
ovníci
(1) Akademickými pracovníkky jsou zaměsstnanci vysokéé školy, kteří vykonávají
v
jak pedagogickou, tak vědeckouu, výzkumnou,,
vývojovou, um
měleckou nebo další
d
tvůrčí činnnost. Akademičttí pracovníci jsoou povinni dbátt dobrého jménaa vysoké školy..
(2) Akademickkými pracovníkky jsou profesořři, docenti, odbborní asistenti, asistenti, lektořři a vědečtí, výýzkumní a vývoojoví pracovnícii
podílející se na pedagogické činnosti.
(3) Na vysoké škole plní funkkci učitelů akadeemičtí pracovnííci.
(4) Pracovní poměr
p
akademicckých pracovníků lze sjednat na
n dobu určitouu, zpravidla v déélce pěti let. Praacovní poměr na
n dobu určitouu
lze sjednat opakovaně nebo dohodou účastníků prodlužovaat na dobu delšší, než je uvedeena v předchozíí větě.
(5) Na výuce se
s mohou podílet i další odborrníci na základěě dohod o pracích konaných mimo
m
pracovní ppoměr.
(6) Vnitřní předdpis vysoké škooly stanoví postavení hostujícíích profesorů.
§ 78
Akreditace
e studijního
o programu
(1) Studijní proogram podléhá akreditaci, kterrou uděluje minnisterstvo.
(2) Není-li studdijní program akreditován, nelzze k jeho studiuu přijímat uchazzeče, konat výuuku, zkoušky anni přiznávat akaademické tituly.
(3) V rámci akkreditace magistterského studijnního programu se rozhoduje i o oprávnění přiiznávat akadem
mické tituly podlle § 46 odst. 5.
§ 79
(1) Písemná žádost
ž
vysoké školy
š
o akreditaci studijního proogramu obsahuuje
a) název vysoké školy, popříppadě její součásti, která bude studijní program
m uskutečňovat,
b) součásti stuudijního program
mu podle § 44 odst.
o
2,
c) doklady o personálním, finančním, matteriálním a tecchnickém a infformačním zabbezpečení studijního program
mu nejméně naa
standardní dobbu studia,
d) záměr rozvooje studijního programu,
p
jeho odůvodnění a předpokládaný
p
počet přijímanýých uchazečů o studium,
e) v případě sttudijního prograamu zdravotnicckého zaměřeníí též stanoviskoo Ministerstva zdravotnictví, zdda absolventi buudou oprávněnii
vykonávat zdravotnické povoolání.19).
(2) Ministerstvvo neprodleně postoupí
p
žádostt Akreditační koomisi, která ji poosoudí do 120 dnů
d ode dne, kddy jí byla doruččena.
(3) Jsou-li příppadné nedostattky žádosti odsttranitelné, vyzvee Akreditační komise
k
vysokouu školu, aby je v přiměřené lhůůtě odstranila, a
posuzování přřeruší. V případdě, že vysoká škkola vady ve sttanovené lhůtě neodstraní, vyddá Akreditační kkomise stanovisko na základěě
původních poddkladů.
(4) Po obdržeení stanoviska Akreditační
A
kom
mise ministerstvvo do 30 dnů rozhodne
r
o uděělení akreditacce. Přitom přihlííží ke koncepcii
vzdělávací a vědecké,
v
výzkum
mné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí čiinnosti vysoké školy
š
a k hodnoocení její činnossti.
(5) Ministerstvvo akreditaci neudělí, jestliže
a) studijní proggram neodpovídá požadavkům
m uvedeným v části
č
čtvrté tohooto zákona,
b) studijní proggram není dostatečně zabezpeečen po stráncee personální, přístrojové a infoormační,
c) uskutečňování studijního programu
p
není finančně
f
nebo materiálně
m
a tecchnicky zabezppečeno,
d) vysoká školla neskýtá záruuku řádného zajjištění výuky,
e) v žádosti byyly uvedeny nessprávné údaje rozhodné
r
pro akreditaci,
a
f) Akreditační komise nevydaala souhlasné sttanovisko.
(6) Akreditačnní komise nevyddá k žádosti o akreditaci studdijního program
mu souhlasné stanovisko z důvvodů uvedenýcch v odstavci 5
písm. a) a b). Stanovisko akkreditační komisse musí obsahovat zdůvodněění v jakých konnkrétních bodecch nesplňuje sttudijní program
m
důvody uvedené v odstavci 5 písm. a) a b).
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(7) Ministerstvvo po dohodě s Akreditační komisí stanovví vyhláškou poodrobnější obsah písemné žáádosti o akredditaci studijníhoo
programu.
(8) Zjistí-li minnisterstvo, že skutečnosti
s
uvedené v odůvoddnění nevydáníí souhlasného stanoviska Akrreditační komise neodpovídajíí
skutečnosti neebo zákonu, může
m
ministersstvo vyzvat Akkreditační komiisi k novému jednání k vyddání stanoviskaa a odstraněníí
nedostatků v odůvodnění.
o
§ 80
(1) Akreditace studijního proggramu se uděluuje na dobu nejvvýše deseti let, počítanou ode dne právní mooci rozhodnutí.
(2) Platnost akkreditace lze i opakovaně
o
prodloužit. Na řízeení o prodloužeení platnosti akrreditace se přim
měřeně vztahuje ustanovení §
79.
(3) Během uskkutečňování akreditovaného studijního prograamu může vysooká škola požáddat o akreditaci jeho rozšíření..
(4) Akreditacee studijního proogramu zaniká oznámením vyysoké školy o zrušení
z
studijníhho programu. A
Akreditovaný sttudijní program
m
lze zrušit, jesttliže vysoká škoola zajistí studeentům možnostt pokračovat vee studiu stejnéhho nebo obdobbného studijního programu naa
téže nebo jiné vysoké škole.
§ 81
(1) O akreditaaci studijního programu
p
můžee spolu s vysokou školou požžádat též právvnická osoba, kkterá má sídlo, svou ústředníí
správu nebo hlavní
h
místo svvé podnikatelskké činnosti na území
ú
některéhho členského sttátu Evropské unie, nebo kterrá byla zřízenaa
nebo založenaa podle práva některého
n
člensského státu Evrropské unie, zaabývající se vzddělávací a vědeeckou, výzkumnnou, vývojovou,,
uměleckou nebo další tvůrčí činností.
(2) Spolu se žádostí
ž
o akredditaci předloží dohodu
d
s vysokkou školou o vzzájemné spoluppráci při uskuteečňování studijnního programu..
Tato vysoká škola
š
přijímá ucchazeče o studium ve studijníím programu a uděluje absolvventům tohoto sstudijního programu příslušnýý
akademický tittul. Ve vysokoškolském diplom
mu je též uvedeno, kde byl studdijní program uskutečňován.
(3) O akreditaaci studijního prrogramu může právnická osobba podle odstaavce 1 požádat též samostatně. Vydá-li Akreeditační komisee
souhlasné staanovisko, minissterstvo vyzve příslušnou vyssokou školu k uzavření dohoody podle odstaavce 2 a akreeditaci udělí poo
uzavření této dohody. Odmíttne-li vysoká škola dohodu uzzavřít, sdělí totto rozhodnutí a jeho zdůvodnnění do 30 dnů ministerstvu a
Akreditační koomisi.
(4) Na žádost o akreditaci stuudijního program
mu podle odstaavců 1 až 3 se vztahuje
v
§ 79 přřiměřeně.
(5) Při společnném uskutečňování doktorského studijního programu dohodda též stanoví zastoupení
z
právvnické osoby a vysoké školy v
oborové radě.
§ 82
Akrreditace hab
bilitačního říízení a řízen
ní ke jmenov
vání profeso
orem
(1) Oprávněníí vysoké školy nebo
n
její součáásti konat habilittační řízení nebbo řízení ke jmeenování profesorem v daném oboru podléháá
akreditaci, kterou uděluje minnisterstvo.
(2) Písemná žádost
ž
vysoké školy
š
o akreditaci obsahuje:
a) název vysoké školy, popříppadě název souučásti, na kteréé bude řízení proobíhat,
b) obor habilitaace nebo jmenoování,
c) údaje o vzddělávací a vědeecké, výzkumnéé, vývojové, um
mělecké nebo daalší tvůrčí činnoosti vysoké škooly nebo její souučásti v daném
m
oboru,
d) údaje o proofesorech a daalších akademicckých pracovnících vyučujícícch a pěstujícíchh daný nebo přříbuzný obor naa vysoké školee
nebo její součásti,
e) seznam členů vědecké raddy vysoké školyy, popřípadě její součásti.
(3) Ustanovenní § 79 odst. 2 a 3 platí pro akrreditaci habilitaččního řízení a říízení ke jmenovvání profesorem
m obdobně.
(4) Akreditačnní komise posooudí, zda skuteečnosti doloženné podle odstaavce 2 písm. c)) až e) vytvářeejí předpokladyy pro objektivníí
posouzení peddagogické a vědecké nebo um
mělecké kvalifikaace uchazeče o jmenování doocentem nebo pprofesorem, a vydá
v
stanoviskoo
k žádosti.
(5) Ministersttvo rozhodne o udělení akrreditace do 300 dnů po obddržení stanovisska Akreditačnní komise. Přitom přihlíží k
dlouhodobémuu záměru veřejjné vysoké škooly nebo dlouhoodobému záměěru soukromé vysoké
v
školy a k hodnocení činnosti
č
vysokéé
školy.
(6) Ministerstvvo akreditaci neudělí, jestliže
a) vysoká školla neskýtá záruuku řádného proovádění habilitaačního řízení neebo řízení ke jm
menování professorem,
b) není akrediitován doktorskký studijní proggram, v jehož ráámci se na vyssoké škole nebbo její součásti vyučuje obor habilitace
h
neboo
jmenování nebbo alespoň jehoo podstatná čásst,
c) v žádosti byyly uvedeny nessprávné údaje rozhodné
r
pro akreditaci,
d) Akreditační komise nevydaala souhlasné stanovisko.
s
(7) Výjimku z ustanovení
u
odsstavce 6 písm. b)
b může ministeerstvo připustit v případě nově vznikajícího obboru.
(8) Akreditacee habilitačního řízení
ř
nebo řízeení ke jmenováání profesorem se uděluje na dobu nejvýše deseti let, počíítanou ode dnee
právní moci roozhodnutí.
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Příloha 3 – Vybrané části Statu
utu TUL ze dne 10. 4. 2010
Článek 10
Vě
ědecká činnost
(1) TUL vykonnává vědeckou, výzkumnou, výývojovou nebo další tvůrčí činnnost podle zvlášštních právníchh předpisů a to:
a) vědeckou, výzkumnou,
v
vývvojovou, uměleckou nebo dalšší tvůrčí činnostt v souvislosti s uskutečňováníím studijních prrogramů,
b) institucionální výzkum form
mou specifickéhho výzkumu a výzkumných
v
zám
měrů,
c) účelový výýzkum na zákkladě projektů získaných vee veřejných sooutěžích (zejm
ména Grantovéé agentury Čeeské republiky,,
ministerstva, Evropské
E
unie),,
d) průmyslovýý a aplikovaný výzkum a vývooj na základě smluv
s
se soukromými, státním
mi nebo ostatnními právnickým
mi osobami a z
prostředků zísskaných z nadací a darů.
(2) TUL uskuteečňuje, v souvisslosti s vědeckoou, výzkumnou, vývojovou, um
měleckou a dalšší tvůrčí činnosttí, habilitační řízzení a řízení kee
jmenování proofesorem. Seznnam oborů, ve kterých
k
je opráávněna TUL konnat habilitační řízení
ř
nebo řízeení ke jmenováání profesorem,,
je zveřejněn na úřední descee TUL.
Článek 14
Orga
anizační stru
uktura
(1) Součástmi TUL jsou:
a) fakulty,
b) vysokoškolsské ústavy,
c) celouniverzitní zařízení,
d) jiná zařízenní,
podle přílohy č.
č 1.
(2) Organizacii a řízení činnossti a hospodařeení součástí urččují jejich organnizační řády, které též stanovíí, kteří vedoucí zaměstnanci a
v jakém rozsahu jsou oprávněni jednat jménnem TUL.
(3) V čele vysookoškolského ústavu
ú
je ředitel, celouniverzitnního a jiného zaařízení ředitel nebo
n
vedoucí, kkterý je jmenováán rektorem naa
základě výběrového řízení.
Článek 15
Fakulta a vysokoškolský ústav
(1) Fakulta jee základní souččástí TUL pro činnost pedaggogickou a věddeckou, výzkum
mnou, vývojovoou nebo další tvůrčí činnost..
Uskutečňuje akreditované
a
stuudijní programyy, programy celooživotního vzděělávání a další činnosti
č
podle zzákona a tohotoo statutu.
(2) Vysokoškoolský ústav vyykonává vědecckou, výzkumnnou, vývojovouu, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a podílí se naa
uskutečňování akreditovanýcch studijních proogramů.
(3) Děkan fakuulty je oprávněnn jednat jménem
m TUL ve věcecch stanovenýchh § 24 zákona.
(4) Ředitel vyssokoškolského ústavu je oprávvněn jednat jméénem TUL v těcchto věcech týkajících se vysokoškolského ússtavu:
a) zaměření a organizace věddecké, výzkumné, vývojové, umělecké
u
nebo další tvůrčí činnnosti,
b) pracovněprávní vztahy,
c) zahraniční styky
s
a aktivity,
d) nakládání s přidělenými finnančními prostřředky,
e) doplňková činnost
č
a nakláddání s prostředky získanými z této činnosti.
(5) Fakulty a vysokoškolské
v
ú
ústavy
při uskuttečňování svých cílů spolupraccují.
Článek 24
Návrhy studijních
s
programů
p
(1) TUL nebo fakulta vypracoovávají návrhy studijních programů, které chttějí uskutečňovvat se všemi náležitostmi stanoovenými v § 444
až 47 zákona.
(2) V příloháchh návrhu studijnního programu se uvedou příppadně další specifikace.
(3) Vypracovaný návrh studijnního programu s přílohami a žádostí
ž
o akrediitaci předá děkaan rektorovi.
Článek 25
Akreditace
e studijního
o programu
(1) Žádost o akreditaci studijnního programu podává na ministerstvo rektorr.
(2) TUL nebo fakulta sledujee dobu platnostti a zpracováváá podklady pro žádost o prodloužení nebo rrozšíření akrediitace studijníhoo
programu podle § 80 odst. 2 a 3 zákona.
Článek 26
Návrrhy program
mů celoživottního vzdělá
ávání
(1) TUL nebo fakulta
f
vypracoovávají návrhy programů
p
celožživotního vzděláávání, které uskkutečňují.
(2) Návrhy proogramů celoživootního vzděláváání předává děkkan rektorovi.
(3) Programy celoživotního
c
vzzdělávání uskuutečňuje fakulta sama nebo proostřednictvím centra dalšího vzdělávání.
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Článek 27
Akrreditace hab
bilitačního říízení a řízen
ní ke jmenov
vání profeso
orem
(1) Žádost o akreditaci habilittačního řízení a řízení ke jmennování profesorrem podává poddle § 82 zákonaa na ministerstvvo rektor.
(2) Podklady k akreditaci habbilitačního řízení a řízení ke jmenování professorem zpracováává TUL nebo faakulta.
(3) Je-li platnoost akreditace habilitačního
h
řízzení a řízení kee jmenování proofesorem časovvě omezená, sleduje TUL nebbo fakulta dobuu
platnosti a konná příslušná opatření.
Článek 28
Studenti
(1) Uchazeč se stává studenttem TUL dnem zápisu do studdia ve studijním programu uskuutečňovaném TTUL nebo přísluušnou fakultou.
(2) Student přeestává být studdentem TUL:
a) dnem ukonččení studia v přříslušném studijjním programu podle § 55 odsst. 1 nebo § 56 odst. 1 zákona,
b) dnem přeruušení studia ve studijním progrramu podle § 544 zákona.
(3) Zásady proo přiznávání stippendia určuje vnitřní
v
předpis s názvem Stipenndijní řád TUL.
Článek 29
Akad
demičtí pracovníci a osttatní zaměsttnanci
(1) Zaměstnannci působící na fakultách, rektoorátě a ostatnícch součástech TUL
T jsou v praccovně právních vztazích k TULL.
(2) Akademičttí pracovníci TU
UL jsou v soulaadu s §3 zákonaa členy akadem
mické obce univverzity a zároveeň nejvýše jednné akademickéé
obce fakulty. Příslušnost
P
k akkademické obcci fakulty je dána nejvyšším prrocentuálním úvvazkem pracovvního poměru k dané fakultě v
rámci TUL. V případě
p
rovnossti procentuálnícch částí úvazkuu si příslušnost k akademické obci
o fakulty akaademický pracovník zvolí.
(3) V případě, že akademiccký pracovník TUL
T je současnně i studentem
m TUL, řídí se jeho příslušnoost ke komoře studentů neboo
komoře zaměsstnanců tím staavem, který nasstal dříve.
(4) Řád výběroového řízení TU
UL pro obsazovvání míst akadeemických pracovvníků a dalšíchh zaměstnanců jje vnitřním předdpisem.
(5) Ostatní prracovní místa, zpravidla vedooucích zaměstnnanců, se obsaazují na základdě výběrového řízení nebo jinným způsobem
m
podle rozhodnnutí rektora, nebbo děkana.
(6) Zaměstnannci jsou odměňoováni podle Vnitřního mzdového předpisu TU
UL.
Článek 30
docentem a profesorem
J
Jmenování
m
(1) Habilitační řízení v akreditovaných oboreech, které jsou uvedeny na úřeední desce TULL, se uskutečňuuje na fakultě poodle § 72 až 755
zákona.
(2) Návrh na jm
menování profeesorem podáváá ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy reektor.
(3) Řízení ke jmenování
j
proffesorem v akredditovaných oboorech, které jsouu uvedeny na úřední
ú
desce TUL, se uskuteččňuje na fakultěě
podle § 74 až 75 zákona.
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příloha č. 2
Magnificence, vážený pane rektore,
snad je to dobou, která vedle nových příležitostí přináší také problémy, jejichž řešení není triviální, a
vnějším prostředím. Zkušenosti z posledních let a měsíců však ukazují, že některé z vážných problémů
vznikají uvnitř univerzity.
Hlásíme se ve svých záměrech ke kvalitě a kultuře akademického života, ale pragmaticky
prosazujeme soutěživost na úkor spolupráce. Nekultivujeme akademické prostředí – nemáme jasnou
koncepci v řízení činností; nejasné vztahy uvnitř univerzity ohrožují důvěru – to jsou vážné problémy.
Ukazuje se, že je tu řada důvodů, pro které bychom se měli vážně zamyslet nad současným stavem
a budoucností naší univerzity či existencí akademického prostředí vůbec.
Nejstarším fakultám, pracovištím, týmům a akademikům bylo a je souzeno podílet se na rozvoji
univerzity, účastnit se změn, ať již se týkají té či oné stránky činnosti – a vždy nést patřičný díl odpovědnosti.
Bylo tomu tak i na naší univerzitě při vzniku nových fakult, při hledání prostředků k uskutečnění rozvojových
cílů, při přípravě významných univerzitních projektů. Bylo tomu tak i při přípravě svým rozsahem největšího
projektu v historii univerzity. Myslím, že všichni si zaslouží za vynaložené úsilí poděkování.
A právě spolupráce těch, kteří do projektu vložili své myšlenky, odborná témata a svou práci, i
s těmi, kteří budou na řešení spolupracovat, musí být podepřena důvěrou a podporou vedení jednotlivých
součástí i univerzity. To by měla být podmínka nutná, nadřazená administrativním - projektovým.
Na mnohé z původních představ se však poukazuje s úsměvem, mnohé je zapomenuto. Myšlenka
rozdělení akademického pracovníka, týmu či pracoviště je podsouvána jako podmínka pro splnění jakýchsi
projektových cílů, ačkoli v akademickém pojetí zcela nesmyslná. Vedoucím pracovišť a vedení fakult jsou
předkládány návrhy organizačního uspořádání a personálního zajištění jako nezbytné a potažmo nutně
akceptovatelné. Jde ještě o spolupráci, jsou toto rovné podmínky?
Bude-li naplněn předpoklad, že realizovaný projekt a příslušná součást (ústav) bude vázat to
nejlepší z lidských a instrumentálních zdrojů TUL, a tyto podřídí (řízení) managementu ústavu, pak fakulty a
fakultní pracoviště nebudou v tematických oblastech příslušných vědních a vzdělávacích oborů schopny
uskutečňovat a řídit činnosti, jež jim přísluší a jež podmiňují i vzdělávání v daných oblastech.
Takové uspořádání může vést buď k násilné redistribuci činností mezi fakultami a ústavem
(vymezením témat) – a patrně i proti vůli fakult a fakultních pracovišť, jež přijdou o laboratorní zázemí a o
právo řídit vědecko-výzkumnou činnost, nebo k vážnému ohrožení činností jak fakult, tak ústavu, pokud
dojde k tříštění sil a prostředků.
Vážený pane rektore, orgány fakulty jsou znepokojeny postojem vedení univerzity, neboť současný
stav neodpovídá rovným podmínkám a snaze po spolupráci uvnitř univerzity. Zdá se, že převažují rysy
soutěživosti, které mohou vážně poškodit důvěru v integritu pracovišť a týmů. Pokud má vedení univerzity
argumenty, jimiž lze podepřít smysluplnost zvoleného uspořádání, pak prosím o jejich jasné sdělení.
S pozdravem
doc. Ing. Miroslav Malý, CSc.
děkan FS TUL
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