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Akademický senát FS TUL 
| Studentská 1402/2, Liberec 
 

 

Zápis z 13. zasedání Akademického senátu FS TUL  

konaného 6. června 2022 
v zasedací místnosti FP ve 4. patře budovy G 

Přítomni: 

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

doc. Dančová, doc. A. Hotař, doc. V. Hotař, dr. Lachman, doc. Moc, prof. Nová, dr. Zelený 

Komora studentů: Ing. Baťka, Ing. Bukovská, Ing. Pulec,  

Omluveni: Bc. Blecha, Ing. Hermann, P. Kacálek 

Hosté: doc. Moravec (děkan), Dr. Běhálek, doc. Lepšík (proděkani), Ing. Kysilka (tajemník FS TUL), Ing. 

Janušková, pí. Beránková,  

 

Návrh programu: 

1. Projednání programu zasedání. 

2. Zápis z 12. zasedání senátu. 

3. Výsledky 4. hlasování per rollam. 

4. Schválení návrhu rozdělení finančních prostředků FS TUL na rok 2022 (děkan Moravec). 

5. Různé 

Jednání zahájil a řídil předseda AS FS TUL doc. Bílek, který přivítal účastníky zasedání a konstatoval, že 

senát je usnášeníschopný. 

ad 1) Projednání programu zasedání 

Předseda senátu představil program zasedání a požádal přítomné o případné doplňující či 

pozměňovací návrhy. K navrhovanému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Program byl schválen jednomyslně. 

ad 2) Zápis z předchozího zasedání 

Předseda senátu požádal přítomné členy senátu o připomínky k zápisu ze zasedání č. 12, které se 

uskutečnilo 20. 4. 2022. K předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky. 

Usnesení:  Zápis z 12. zasedání AS FS TUL přijat tichým souhlasem. 

ad 3) Výsledky 4. hlasování per rollam 

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

ke studiu na akademický rok 2022/2023 do bakalářského studijního programu B0715A270008 

Strojírenství, do navazujících magisterských studijních programů FS TUL a do navazujících magisterských 

studijních programů vyučovaných v Aj pro studenty z Ukrajiny se statusem „cizinec s dočasnou 

ochranou“ formou korespondenčního hlasování per rollam, které se uskutečnilo ve dnech 2. – 10. 5. 

2022. 

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

určeni: Ing. Baťka (za komoru studentů) a dr. Brabec (za komoru akademických pracovníků). 
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Předseda senátu informoval přítomné o zápisu z hlasování, který byl vyhotoven 10. 5. 2022, doručen 

byl všem členům senátu a byl zveřejněn na úřední desce AS FS TUL. Doc. Bílek konstatoval, že k zápisu 

ze 4. hlasování per rollam nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Usnesení ze 4. hlasování per rollam: 

Přijaté usnesení 02/P4/2022: Akademický senát FS TUL schvaluje pravidla přijímacího řízení 

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

studijních programů FS TUL pro studenty z Ukrajiny se statusem „cizinec s dočasnou ochranou“. 

Výsledky hlasování: 15 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Usnesení bylo schváleno. 

Přijaté usnesení 03/P4/2022: Akademický senát FS TUL schvaluje pravidla přijímacího řízení 

a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2022/2023 do bakalářského studijního 

programu B0715A270008 Strojírenství pro studenty z Ukrajiny se statusem „cizinec s dočasnou 

ochranou“. 

Výsledky hlasování: 15 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Usnesení bylo schváleno. 

Přijaté usnesení 04/P4/2022: Akademický senát FS TUL schvaluje pravidla přijímacího řízení 

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

studijních programů vyučovaných v Aj pro studenty z Ukrajiny se statusem „cizinec s dočasnou 

ochranou“. 

Výsledky hlasování: 15 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Usnesení bylo schváleno. 

ad 4) Schválení návrhu rozdělení finančních prostředků FS TUL na rok 2022 

Předseda senátu uvedl, že rozdělení finančních prostředků bylo diskutováno s vedoucími kateder a 

dne 2. 6. 2022 proběhla schůzka, na které byl prezentován rozbor tvorby rozpočtu. Poté požádal 

předkladatele doc. Moravce o představení. Děkan seznámil přítomné se strukturou dělení finančních 

prostředků a uvedl základní principy dělení těchto prostředků na pracoviště FS. 

V následné diskuzi byl dotázán předsedou senátu, zda s rozpočtem souhlasili vedoucí kateder. Děkan 

odpověděl, že všichni vedoucí s předloženým návrhem dělení finančních prostředků souhlasí.  

Dále byl dotázán, zda se bude vytvářet rezerva děkana? Děkan sdělil, že plánuje tvorbu rezervy 

z finančních prostředků, které se podaří ušetřit v rámci rozpočtu.  

Doc. Dančová vznesla dotaz, zda je možné připravit rozpočet v dřívějším termínu. Do diskuze se 

přihlásili doc. Moravec a doc. V. Hotař, kteří shrnuli jednotlivé kroky při schvalování rozpočtu a možné 

komplikace při přípravě rozpočtu v dřívějším termínu. Na závěr diskuze děkan uvedl, že v letošním 

roce proběhne diskuze nad budoucím principem dělení IP a příspěvku částky na vzdělávací činnost 

Návrh usnesení 01/13/2022:  

Akademický senát FS TUL schvaluje návrh rozdělení finančních prostředků FS TUL na rok 2022. 

Výsledky hlasování: 14 pro, 0 proti, 1se zdržel  

Usnesení 01/13/2022 bylo přijato. 

ad 5) Různé 

 Děkan seznámil senátory se zrušením směrnic 1/2018 a 2/2019 a důvody jejich zrušení. Směrnice 

1/2018 byla zrušena z důvodu změny organizačního řádu fakulty a bude nahrazena verzí, která 

bude zohledňovat aktuální organizační uspořádání (počet proděkanů a jejich pravomoce). Směrnice 

2/2019 byla zrušena bez náhrady.  
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 Prof. Nová seznámila přítomné s vytvořením Meziregionální univerzitní rady (MUR), ve které se 

stala TUL zakládajícím členem.  

 

 

Termín příštího zasedání AS FS TUL bude včas upřesněn. 

 

 
               

V Liberci, 6. 6. 2022 

Zapsala: Iva Nováková, tajemnice AS FS TUL     Martin Bílek, v.r. 

                                předseda AS FS TUL 


