Akademický senát Fakulty strojní
|ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ AS FS TUL ZE DNE 19.4. 2017
I. ÚČAST
přítomni:

prof. Beran, dr. Běhálek, Ing. Borůvka, dr. Dvořáčková, doc. Dvořák dr. Hotař, Ing. Hujer,
Ing. Komárek, dr. Kolnerová, dr. Lufinka, dr. Martonka, doc. Moc, prof. Nová, Ing. Řídký,
Ing. Shynkarenko, prof. Ševčík.

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

dr. Dančová, dr.Mendřický

II. PROGRAM
Po uvítacím slovu předsedy senátu byl navržen program zasedání ve sledu následujících bodů:
1.
2.
3.
4.
5.

Výroční zpráva o hospodaření FS TUL za rok 2016
Výroční zpráva o činnosti FS TUL za rok 2016
Návrh rozpočtu FS TUL na rok 2017
Výsledky voleb do AS FS TUL a AS TUL za FS
Různé

Usnesení: AS FS TUL schvaluje program 13. zasedání
Hlasovalo celkem 16 přítomných senátorů - 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Předložený návrh programu jednání byl schválen.
1. Výroční zpráva o hospodaření FS TUL za rok 2016
Pan předseda senátu prof. Ševčík požádal zástupce děkanátu o krátký komentář k předkládanému
dokumentu. Paní Ing. Benešová plynule prošla jednotlivé body VZ o hospodaření a tím seznámila
konkrétněji senátory s obsahem VZ.
Následně vyzval předseda senátu senátory k diskusi a podkládání dotazů.
prof. Beran: Na str. 7 je uveden účet – 2900 - Výuka v angličtině – samoplátci. Jak je tato částka rozdělena
v rámci rozpočtu?
Prof. Lenfeld: Tato částka je rozdělena podle podílu kateder na uvedené výuce a katedry mají tyto finanční
prostředky k dispozici.
doc. Moc: na str. 8 jsou vyčísleny dotace na zahraniční studenty. O jaké se jedná dotace.
Ing. Benešová: Jedná se o vládní stipendisty, na které dostává FS vládní dotaci, kterou je povinná těmto
studentů přerozdělit. Z daného druhu dotace je nutné vést vyčleněně finanční bilanci uvedené dotace.
doc. Moc: V tab. 2.1b – Čerpání neinvestičních prostředků je v příjmech kolonce 4 uvedeno: příspěvek ze
zůstatku HV. Je tato částka daněna?
Ing. Benešová: Nedaní se. Jedná se o položku, která se každoročně navyšuje o zůstatek z předchozích let.
Rozdíl vzniká po úpravách pana kvestora.
Prof. Beran: V tab. 2.1b – Čerpání neinvestičních prostředků je v příjmech kolonce 6 uvedeno: zůstatek
příspěvku na stipendia. Nejedná se o příjem děkanátu. Navrhuji vyřadit z této části tabulky.
Ing. Benešová: Bude vyřazeno a uvedeno jinde.
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Po zodpovězení dotazů pan předseda ukončil diskusi. Následně vyzval senátory k hlasování předloženého
návrhu se zapracovanými formálními úpravami.
Hlasovalo celkem 16 přítomných senátorů - 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Výroční zpráva o hospodaření FS TUL za rok 2016 byla schválena.
2. Výroční zpráva o činnosti FS TUL za rok 2016
Pan předseda senátu prof. Ševčík požádal pana děkana o krátký komentář k předkládanému dokumentu.
Pan prof. Lenfeld pošel jednotlivé body VZ o činnosti a tím seznámil konkrétněji senátory s obsahem VZ.
Následně vyzval předseda senátu senátory k diskusi a podkládání dotazů.
doc. Dvořák: Je možné z uvedených dat vysledovat určité trendy vývoje v jednotlivých částech?
prof. Lenfeld: Ano, určitě. Jedná se o data, která se dají různým způsobem analyzovat.
dr. Martonka: V jednotlivých kapitolách jsou uváděny jména s tituly, někde bez titulů. Je možné toto
sjednotit?
Ing. Benešová: Bude napraveno. Uvedeme příslušné tituly.
Po zodpovězení dotazů pan předseda ukončil diskusi. Následně vyzval senátory k hlasování předloženého
návrhu se zapracovanými formálními úpravami.
Hlasovalo celkem 16 přítomných senátorů - 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Výroční zpráva o činnosti FS TUL za rok 2016 byla schválena.

3. Návrh rozpočtu FS TUL na rok 2017
Pan předseda senátu prof. Ševčík požádal pana děkana o krátký komentář k předkládanému dokumentu.
Pan prof. Lenfeld uvedl několik zásadních změn, které mají vliv na velikost financí navrhovaného rozpočtu.
V prvním bodě je změna poměru dotace mezi tzv. ukazateli A a K, z původního poměru 76% : 24% na 90% :
10 %. A dále pak pouze zálohové rozdělení 75% finančních prostředků na RVO (tzv. specifický výzkum
institucionální podpora, činnost 117). Následně vyzval předseda senátu senátory k diskusi a podkládání
dotazů.
Prof. Ševčík: Je možné z uvedených finančních položek určit výši režie?
Ing. Benešová: Teoreticky by to možné bylo, ale výše režií je určena směrnicí pana kvestora.
Po zodpovězení dotazů pan předseda ukončil diskusi. Následně vyzval senátory k hlasování předloženého
návrhu.
Hlasovalo celkem 16 přítomných senátorů - 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Návrh rozpočtu FS TUL pro rok 2017 byl schválen
4. Výsledky voleb do AS FS TUL a AS TUL za FS
Pan předseda senátu prof. Ševčík požádal pana Dr. Lufinku, jako předsedy volební komise, aby seznámil
senátory s průběhem a výsledky voleb.
Dr. Lufinka: Voleb se účastnilo 74 akademických pracovníků a 79 studentů fakulty strojní. Kontrola účasti u
voleb byla prováděna na základě kontroly příslušného voliče. V případě akademiků se kontrolovala
příslušnost v seznamu akademických pracovníků, do kterého se příslušný volič podepsal. Tím se zabránilo
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opakované volbě příslušným voličem. V případě studentů se student podle svého studijního čísla vyhledal
v systému IS STAG a současně se podepsal do seznamu voličů – studentů.
V případě rovnosti hlasů se provedlo přesné pořadí losem. Výsledné listiny voleb budou vyvěšeny na úřední
desce fakulty, respektive na stránkách AS FS TUL.
5. Různé
Pan předseda senátu prof. Ševčík vyzval senátory a hosty k diskusi a otázkám.
Ing. Řídký: Na TUL, resp. FS byla provedena studentská anketa – Hodnocení kvality výuky. Je možné z této
ankety vyvodit nějaké výsledky?
Prof. Lenfeld: Na základě ankety hodnocení kvality studia bude provedena reakce garantů a vyučujících u
jednotlivých předmětů v systému STAG. Výsledky hodnocení kvality studia by měly být pro fakultu a katedry
signálem a zpětnou vazbou. Reakcím na studentskou anketu se chceme aktivně věnovat i v následujících
obdobích. Konkrétní výsledky jsou např. jednání s FP ohledně kvality výuky matematiky a také v počtu
termínů na zkouškách z fyziky. Obdobně se to týká i některých předmětů vyučovaných na fakultě.
Závěrem předseda senátu poděkoval všem přítomným za účast a diskusi.

Prof. Ladislav Ševčík, v.r.
předseda AS FS TUL

V Liberci, 26. 4. 2017
Zapsal: Rudolf Martonka - tajemník AS FS TUL
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