Zápis z jednání Akademického senátu TUL dne 10. 1. 2017
Přítomni (pořadí dle prezenční listiny):
MALÍKOVÁ Olga, ROZKOVEC Jiří, STAŇKOVÁ Lucie, JANĎOUREK Jiří, ŽID Jiří, CÍSAŘOVÁ Klára, KOLÁŘ Milan,
ROTT Michal, URBÁNEK Petr, KOULA Lukáš, BERAN Jaroslav, MOC Lubomír, VÁCHA Jan, ŠTOROVÁ Renata,
KIESEWETTEROVÁ Renáta, LOVĚTINSKÁ-ŠLAMBOROVÁ Irena, HORÁKOVÁ Lenka
Omluveni: PLEYER Jakub, BARTOŠ Vít, SEDLÁČEK Tomáš, VIK Michal
Hosté:
Z. Kůs (JM rektor), V. Stach (kvestor), J. Kraft (prorektor), M. Prokop (právník), Z. Plíva (dFM), J. Picek (dFP),
J. Drašarová (dFT), M. Froňková (FZS), Z. Kračmar (ředitel KaM), D. Lukáš, R. Nemčoková, F. Novotný, J. Šembera,
J. Berki, M. Brzezina, M. Malý, R. Pirkl, M. Vurmová, M. Krause
Poznámka:
Výsledky hlasování jsou uváděny v pořadí: PRO – PROTI – ZDRŽEL_SE.
Počty hlasujících se v průběhu jednání AS TUL mohou měnit.

Program jednání:
1. Kontrola zápisu ze zasedání dne 13. 12. 2016
2. Stipendijní řád TUL
3. Statut TUL
4. Jednací řád Vědecké rady FM TUL
5. Různé
a) Stanovení termínu konání shromáždění Akademické obce TUL
b) Informace o registraci Jednacího řádu AS TUL
c) Informace o vyhlášení voleb do AS TUL - únorové zasedání AS TUL
d) Přístrojové deníky
e) Různé JM rektora

Program byl schválen tichým souhlasem.

1. Kontrola zápisu ze zasedání dne 13. 12. 2016
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Návrh usnesení: N/A
Zápis byl schválen tichým souhlasem.

2. Stipendijní řád TUL
JM rektor předložil Stipendijní řád TUL se zapracovanými připomínkami z prosincového zasedání.
K. Císařová poukázala na nesrovnalosti v čl. 5 ohledně podávání žádostí o sociální stipendium. Po krátké diskuzi
z důvodů nejasné formulace čl. 5 bylo upuštěno od hlasování ke schválení SŘ TUL s tím, že předkladatel zapracuje
vznesenou připomínku a předloží návrh SŘ TUL ke schválení na další zasedání.
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3. Statut TUL
JM rektor představil AS pracovní verzi Statutu TUL, která je určena k diskuzi. JM rektor uvedl, že tento vnitřní
předpis bude předložen ke schválení až jako poslední, předcházet tomu bude předložení ke schválení těch vnitřních
předpisů, které doposud projednány a schváleny nebyly.
 Článek 30 Statutu TUL:
J. Beran vyjádřil nesouhlas se zněním čl. 30 týkajícího se vymezení akademického pracovníka, které vede
k oddělenému posuzování vědecké a pedagogické činnosti pracovníka; ve skutečnosti to však nelze, při výkonu
pedagogické činnosti jsou do ní vnášeny nabyté vědecké poznatky. O. Malíková upozornila na otevřený dopis D.
Lukáše, který byl členům AS a dalším osobám rozeslán D. Lukášem v den předcházející zasedání AS a který vyjadřuje
stejný názor. Děkan FP a děkanka FT upozornili na fakt, že znění článku 30 je v rozporu s novou metodikou
akreditačního úřadu a dalšími, kde se vyžaduje, aby pedagogická a vědecká činnosti byla spjata s danou součástí VŠ
(fakultou). JM rektor reagoval, že znění článku 30 je v souladu s výkladem MŠMT - není možné mít na TUL více
úvazků typu A, proto bylo nutné zavést kategorie C a D.
Následně proběhla diskuze o podmínkách, za kterých je zaměstnanec akademickým pracovníkem a do jaké komory
senátu volí a může být volen zaměstnanec, který je zároveň studentem. V této souvislosti J. Drašarová upozornila
na nejednotnou praxi při volbách u jednotlivých fakult.
 Ostatní:
J. Berki upozornil na řadu nesrovnalostí, např. čl. 4 odst. 12 a čl. 5 odst. 2 delegují podmínky přijetí ke studiu a
podmínky studia cizinců na směrnici rektora, ale ve ZoVŠ je dáno, že je má stanovit vnitřní předpis. Dále upozornil
na čl. 19 s odkazy na § 11 a 12 ZoVŠ, který přesouvá zodpovědnost Vědeckých rad fakult schvalovat akreditace
studijních programů na Vědeckou radu TUL. Dle názoru přítomných děkanů by měly studijní programy fakult
schvalovat fakultní VR, ve kterých zasedají odborníci pro dané obory. JM rektor postoj děkanů chápe, ale pokud TUL
bude usilovat o institucionální akreditaci, tak se univerzita musí chovat jako celek. Děkan FP upozornil, že Statut
neřeší oblast garanta studijního programu; JM rektor: bude předložen ke schválení Jednací řád rady pro vnitřní
hodnocení, řád pro akreditace, řád pro habilitace a profesorská řízení, zde bude obsaženo. M. Brzezina postrádá ve
Statutu údaj o tom, že na TUL máme pracoviště s celouniverzitní působností. L. Moc předložil soupis formálních
připomínek k předloženému návrhu Statutu TUL.
JM rektor pozval přítomné na diskuzi s vedením Národního akreditačního úřadu dne 21. 2. 2017.
O. Malíková požádala o zaslání všech připomínek na e-mailovou adresu senat@tul.cz a rektor@tul.cz a předložení
verze Statutu TUL se zapracovanými připomínkami k diskuzi na další zasedání AS TUL.

4. Jednací řád Vědecké rady FM TUL
Děkan FM představil AS hlavní změny v Jednacím řádu Vědecké rady FM TUL. JM rektor své stanovisko vyjádřil
v průvodním dopise k lednovému zasedání předsedkyni AS, k předloženému návrhu JŘ VR FM TUL nemá
připomínky. M. Brzezina upozornil na čl. 1 odst. 10, který umožňuje děkanovi zasahovat do pravomocí VR. JM
rektor vysvětlil, že nejde o zasahování do pravomoci statutárního orgánu; pokud děkan nesouhlasí s usnesením VR,
může se zdůvodněním požádat o opětovné projednání dané záležitosti vědeckou radou. Teprve pokud se VR usnese
na původním stanovisku, předkládá děkan danou záležitost k projednání AS fakulty.
Návrh usnesení: Akademický senát TUL schvaluje předložený návrh Jednacího řádu Vědecké rady FM TUL.
Výsledek hlasování 14-0-2
Usnesení bylo přijato.
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5. Různé
a) Stanovení termínu konání shromáždění Akademické obce TUL
O. Malíková požádala JM rektora o konkretizaci termínu, ve kterém by se mohlo konat shromáždění akademické
obce TUL. Byl stanoven termín na 7. 3. 2017 v odpoledních hodinách. Čas začátku shromáždění včetně udělení
rektorského volna po dobu konání shromáždění bude upřesněn počátkem letního semestru vyhláškou rektora.

b) Informace o registraci Jednacího řádu AS TUL
O. Malíková informovala Senát o zaregistrování JŘ AS TUL na MŠMT s platností od 14. 12. 2016. Předpis je
k dispozici na portále TUL v sekci úřední deska, podsekci vnitřní předpisy TUL: http://www.tul.cz/document/4503

c) Informace o vyhlášení voleb do AS TUL - únorové zasedání AS TUL
O. Malíková upozornila Senát, že na únorovém zasedání dojde k vyhlášení voleb do obou komor AS TUL na funkční
období 2017 – 2020.

d) Přístrojové deníky
J. Beran upozornil na vzrůstající míru byrokracie v souvislosti s monitorováním hospodářské a nehospodářské
činnosti. Vedení deníků strojů představuje příliš velkou administrativní zátěž. JM rektor informoval Senát o protestu
rektorů proti vedení deníků činností. Nyní se zavede elektronická evidence přístrojů s pořizovací cenou 1 mil. Kč a
výše. Většina takových přístrojů se nachází na CxI, které již přístrojové deníky vede. U fakult nepůjde o příliš mnoho
položek.

e) Různé JM rektora
 Metodika 17+. JM rektor pozval členy Senátu na přednášku prof. Moravcové o Metodice 17+ dne 10. 1.
2017 od 13:00.
 Rada pro vnitřní hodnocení. JM rektor požádal Senát a přítomné hosty o diskuzi nad problematikou
slučitelnosti pozice člena RVH s pozicí vedoucího pracovníka univerzity/fakulty (kromě zákonem
vyžadovaných). J. Berki vyjádřil názor, že omezení výběru kandidátů do RVH omezuje nezávislost
jednotlivých součástí univerzity. Dále navrhl definovat nejdříve, o čem bude RVH jednat a až poté vybrat její
členy. JM rektor připomněl, jaké činnosti bude RVH provádět a vysvětlil, že hlavním úkolem RVH je
poskytovat zpětnou vazbu vedení o činnosti TUL. Představoval by si, že RVH by měla být složena
z respektovaných převážně externích odborníků. Dále JM rektor požádal Senát o vyjádření k navržené
délce funkčního období členů RVH:
 Funkční období předsednictva je definováno funkčním obdobím v jejich funkci rektora a předsedy
senátu.
 Funkční období studentského zástupce by bylo 1 rok.
 Funkční období zbývajících členů RVH by bylo čtyřleté, přičemž každé dva roky by se polovina členů
obnovila; tím by se zachovala kontinuita činnosti RVH.
M. Rott vyjádřil pochyby o reálných možnostech studenta se během pouhého roku zorientovat
v problematice, kterou bude RVH projednávat. JM rektor si představuje, že nominovaný student se bude
o danou problematiku zajímat dlouhodoběji ještě před nástupem do funkce a uvedl důvody, proč si myslí,
že roční funkční období je dostačující.
Další zasedání jsou plánována na 14. 2. 2017, 7. 3. 2017, 11. 4. 2017, 9. 5. 2017.
V Liberci dne 10. 1. 2017
zapsal: Michal Rott

Ing. Olga Malíková, Ph.D.
předsedkyně AS TUL
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