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Akademický senát FS TUL 
| Studentská 1402/2, Liberec 
 

 

Zápis z 10. zasedání Akademického senátu FS TUL  

konaného 2. února 2022 
v zasedací místnosti IC TUL (suterén), Studentská 1402/2 

 

Přítomni: 

Komora akademických pracovníků: prof. Beran, dr. Běhálek, doc. Bílek, dr. Borůvka, dr. Brabec, 

doc. Cirkl, doc. Dančová, doc. Hotař, dr. Lachman, doc. Moc, prof. Nová, dr. Zelený 

Komora studentů: Ing. Baťka, Bc. Blecha, Ing. Bukovská, Ing. Hermann, Ing. Pulec, P. Kacálek 

Omluveni:  

Hosté: doc. Moravec (děkan), Ing. Benešová (tajemnice FS TUL), dr. Nováková (tajemnice AS FS TUL), 

prof. Lenfeld, doc. Lepšík, prof. Němeček, Ing. Křečková, pí. Beránková, doc. A. Hotař, Dr. Valtera 

 

Návrh programu: 

1. Projednání programu zasedání. 

2. Zápisy z předchozích zasedání senátu. 

3. Výsledky 3. hlasování per rollam. 

4. Schválení návrhu rozdělení finančních prostředků dle dodatku rozpočtu TUL pro rok 2021. 

5. Volba předsedy AS FS TUL. 

6. Různé.  

Jednání zahájil a řídil předseda AS FS TUL dr. Běhálek, který přivítal účastníky zasedání a představil 

nové členy senátu: doc. Dančovou, která na základě výsledků voleb do AS FS TUL ze dne 10. 6. 2020 

zaujala uvolněné místo po rezignaci dr. Valtery ke dni 31. 1. 2022 a Pavla Kacálka, který zaujal 

uvolněné místo po rezignaci Bc. Štěpánka ke dni 19. 1. 2022. Dr. Běhálek popřál novým členům senátu 

mnoho úspěchů a dále konstatoval, že při zahájení zasedání senátu je přítomno 18 členů (12 členů 

komory akademických pracovníků a 6 členů komory studentů). Senát je usnášeníschopný. 

ad 1) Projednání programu zasedání 

Předseda senátu představil program zasedání a na základě dopisu pana děkana ze dne 1. 2. 2022 

navrhl úpravu programu zasedání, požádal přítomné o vyjádření a doplňující návrhy.  

Návrh úpravy programu zasedání: 

1. Projednání programu zasedání. 

2. Zápisy z předchozích zasedání senátu. 

3. Výsledky 3. hlasování per rollam. 

4. Schválení návrhu rozdělení finančních prostředků dle dodatku rozpočtu TUL pro rok 2021. 

5. Schválení návrhu členů disciplinární komise FS TUL pro období od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2024. 

6. Vyjádření se k záměru odvolat stávající proděkany a jmenovat nové proděkany FS TUL. 

7. Volba předsedy AS FS TUL. 

8. Různé.  
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K předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky. Předseda senátu zahájil hlasování o navržené 

změně. 

Výsledky hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Návrh úpravy programu zasedání byl přijat. 

ad 2) Zápisy z předchozích zasedání 

Předseda senátu požádal přítomné členy senátu o připomínky k zápisům ze zasedání č. 6 až 9, které se 

uskutečnily v období od 6. 10. 2021 do 8. 12. 2021. K zápisům nebyly vzneseny žádné připomínky.  

Zápisy byly schváleny tichým souhlasem. 

ad 3) Výsledky 3. hlasování per rollam 

Předseda senátu shrnul důvody projednání Pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí 

ke studiu na akademický rok 2022/2023 do navazujících magisterských studijních programů: 

N0715A270015, N0722A270001, N0715A270019, N0715A270020, N0716A270006, N0788A270004, 

N0715A270018 a N0788A270005 formou korespondenčního hlasování per rollam, které se uskutečnilo 

ve dnech 11. – 19. 11. 2021. 

Hlasování o návrhu předložených pravidel se uskutečnilo v souladu s JŘ AS FS TUL. Skrutátory byli 

určeni: Ing. Baťka (za komoru studentů) a dr. Borůvka (za komoru akademických pracovníků).   

Předseda senátu informoval přítomné o zápisu z hlasování, který byl vyhotoven 19. 11. 2021, doručen 

byl všem členům senátu a byl zveřejněn na úřední desce AS FS TUL. Dr. Běhálek konstatoval, že 

k zápisu z 3. hlasování per rollam nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Usnesení z 3. hlasování per rollam: 

Přijaté usnesení 01/P3/2021: Akademický senát FS TUL schvaluje pravidla pro příjímací řízení  

a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2022/2023 do navazujících magisterských 

studijních programů N0715A270015 Materiály a technologie, N0722A270001 Technologie plastů  

a kompozitů, N0715A270019 Konstrukce strojů a zařízení, N0715A270020 Aplikovaná mechanika, 

N0716A270006 Automobilové inženýrství a N0788A270004 Inovační a průmyslové inženýrství. 

Výsledky hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželi. Usnesení bylo schváleno. 

Přijaté usnesení 02/P3/2021: Akademický senát FS TUL schvaluje pravidla pro příjímací řízení  

a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2022/2023 do navazujících magisterských 

studijních programů vyučovaných v anglickém jazyce N0715A270018 Machines and Equipment 

Design a N0788A270005 Innovation and Industrial Engineering. 

Výsledky hlasování: 15 pro, 0 proti, 3 se zdrželi. Usnesení bylo schváleno. 

Návrh usnesení 01/10/2022: 

Akademický senát FS TUL schvaluje zápis z 3. emailového korespondenčního hlasování per 

rollam, které se uskutečnilo ve dnech 11. – 19. 11. 2021. 

Výsledky hlasování: 16 pro, 0 proti, 2 se zdrželi  

Usnesení 01/10/2022 bylo přijato. 

ad 4) Schválení návrhu rozdělení finančních prostředků dle dodatku rozpočtu TUL pro 

rok 2021  

Předseda senátu požádal pana prof. Lenfelda o úvodní slovo k předloženému návrhu. Prof. Lenfeld 

seznámil přítomné s návrhem rozdělení finančních prostředků dle dodatku rozpočtu TUL pro rok 
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2021: 326 073 Kč převést do rozpočtu fakulty na rok 2022. S návrhem vyjádřil souhlas děkan doc. 

Moravec. Předseda senátu poděkoval za úvodní slovo a vyzval přítomné k diskusi.   

Návrh usnesení 02/10/2022:  

Akademický senát FS TUL schvaluje převedení příspěvku na vzdělávací činnost pro fakultu 

strojní dle dodatku rozpočtu TUL pro rok 2021 do rozpočtu fakulty na rok 2022. 

Výsledky hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel  

Usnesení 02/10/2022 bylo přijato. 

ad 5) Schválení návrhu členů disciplinární komise FS TUL pro období od 1. 3. 2022 

do 28. 2. 2024 

Předseda senátu požádal předkladatele doc. Moravce o představení návrhu členů disciplinární komise 

FS TUL pro období od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2024. Děkan Moravec představil disciplinární komisi 

ve složení doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D. (KMT), Ing. Marie Stará, Ph.D. (KSR), Ing. Martin Hermann – 

student DSP (AM) a Ing. Ondřej Friedrich – student DSP (SSZ) a požádal senát o vyslovení předchozího 

souhlasu. Dr. Běhálek poděkoval doc. Moravcovi a vyzval přítomné k diskusi.  

Doc. Dančová požádala děkana o bližší vysvětlení činnosti této komise a četnost jejich zasedání.  

Návrh usnesení 03/10/2022: 

Akademický senát FS TUL dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování členů disciplinární 

komise pro období od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2024 ve složení: doc. Dora Kroisová, dr. Marie Stará, 

Ing. Hermann a Ing. Friedrich. 

Výsledky hlasování: 16 pro, 0 proti, 2 se zdrželi  

Usnesení 03/10/2022 bylo přijato.  

 

ad 6) Vyjádření se k záměru odvolat stávající proděkany a jmenovat nové proděkany 

FS TUL  

Předseda senátu požádal předkladatele doc. Moravce o představení návrhu. Děkan na úvod podal 

vysvětlení ke svému postupu na odvolání stávajících proděkanům s odkazem na zákon č. 111/1998 Sb. 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Dále uvedl důvody návrhu jmenovat 

do funkce proděkanů: Ing. Luboše Běhálka, Ph.D. (proděkan pro vzdělávací činnost), doc. Ing. Petra 

Lepšíka, Ph.D. (proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium) a Ing. Jana Valteru, Ph.D. (proděkan 

pro vnější a zahraniční vztahy). Následně doc. Moravec vyzval navrhované kandidáty k představení 

svých vizí v pozici proděkanů pro dané oblasti. 

Předseda senátu dr. Běhálek oznámil, že v souvislosti s návrhem na jmenování do funkce proděkana 

pro vzdělávací činnost rezignuje na funkci předsedy AS FS TUL. Řízení senátu převzal místopředseda 

doc. Bílek. 

Jednotliví navržení proděkani představili své vize pro následující období a po jejich vystoupení vyzval 

doc. Bílek senátory k diskuzi, které se zúčastnili dr. Lachman, doc. Dančová, doc. Cirkl a dr. V. Hotař. 

AS FS TUL vzal předložený záměr odvolat stávající proděkany a jmenovat nové proděkany FS TUL  na 

vědomí. 

Děkan Moravec doplnil, že do funkce budou noví proděkani uvedeni ke dni 3. 2. 2022. 
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ad 7) Volba předsedy AS FS TUL 

Vzhledem k rezignaci předsedy senátu vyzval místopředseda doc. Bílek senátory k volbě nového 

předsedy a k předložení návrhů kandidátů.  

Na funkci předsedy AS FS TUL byl navržen jediný kandidát – doc. Martin Bílek (navrhovatel: doc. V. 

Hotař), který kandidaturu přijal a poděkoval za důvěru.  

Před tajnou volbou předsedy AS FS TUL byli přítomní vyzvání k návrhům na skrutátory pro volbu 

nového předsedy. Za komoru akademických pracovníků byl navržen doc. Moc (navrhovatel doc. Bílek), 

za komoru studentů Ing. Baťka (navrhovatel doc. Bílek). K předloženému návrhu nebyly vzneseny 

připomínky.  

Předsedu AS FS TUL volí v tajné volbě všichni členové senátu. 

Výsledky hlasování: 15 pro, 0 proti, 3 se zdrželi  

Usnesení:  Předsedou Akademického senátu FS TUL byl zvolen Martin Bílek. 

Doc. Bílek poděkoval dr. Běhálkovi za jeho práci, kterou odvedl pro fakultu v pozici předsedy senátu a 

popřál mu mnoho úspěchů v nové funkci. 

S ohledem na zvolení doc. Bílka předsedou senátu proběhla volba místopředsedy za komoru 

akademických pracovníků. 

Navržen byl jediný kandidát – doc. V. Hotař (navrhovatel: doc. Bílek), který kandidaturu přijal a poté se 

přistoupilo k tajnému hlasování (volí členové komory akademických pracovníků). 

Výsledky hlasování: 9 pro, 0 proti, 3 se zdrželi  

Usnesení:  Místopředsedou Akademického senátu FS TUL byl zvolen Vlastimil Hotař. 

ad 8) Různé 

 Prof. Nová se dotázala pana děkana na plán oslav 70. výročí založení FS, které proběhne v roce 

2023. 

 Doc. Moc apeloval na nutnost vést diskusi ve věci kvantifikace principů užití zdrojů vzdělávací 

činnosti a úhrady režijních nákladů výuky při sestavování rozpočtu TUL na letošní rok. Následné 

diskuze k tomuto tématu se zúčastnili: doc. Bílek, doc. Hotař, doc. Dančová, doc. Cirkl a prof. 

Lenfeld. 

 

 

Termín příštího zasedání AS FS TUL bude včas upřesněn. 

 

 
               

V Liberci, 2. 2. 2022 

Zapsala: Iva Nováková, tajemnice AS FS TUL     Luboš Běhálek  

                     Martin Bílek 

                                předseda AS FS TUL 


