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Akademický senát FS TUL 
| Studentská 1402/2, Liberec 
 

 

Zápis z 11. zasedání Akademického senátu FS TUL  

konaného 9. března 2022 
v zasedací místnosti FP (budova G, 4. patro), Studentská 1402/2 

 

Přítomni: 

Komora akademických pracovníků: doc. Bílek, dr. Borůvka, dr. Brabec, doc. Cirkl, doc. A. Hotař, 

dr. Lachman, doc. Moc, prof. Nová, dr. Zelený 

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

Omluveni: prof. Beran, doc. Dančová, doc. V. Hotař, 

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

dr. Nováková (tajemnice AS FS TUL), pí. Beránková, RNDr. Lukášová, Ing. Křečková 

 

Návrh programu: 

1. Projednání programu zasedání. 

2. Zápis z 10. zasedání senátu. 

3. Vyhodnocení Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti za rok 2021 

a schválení návrhu Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FS TUL 

na rok 2022.  

4. Vyjádření se k návrhu na čerpání finančních prostředků ze stipendijního fondu pro rok 2022  

5. Projednání žádosti děkana o předchozí souhlas s odvoláním stávajících členů vědecké rady 

a jmenování nových členů Vědecké rady Fakulty strojní TUL.   

6. Různé.  

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

nového člena senátu: doc. Adama Hotaře, který na základě výsledků voleb do AS FS TUL ze dne 10. 6. 

2020 zaujal uvolněné místo po rezignaci dr. Běhálka ke dni 3. 2. 2022. Doc. Bílek mu popřál mnoho 

úspěchů. Předseda senátu dále seznámil přítomné, že je senát 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. 10, které se 

uskutečnilo 2. 2. 2022. Doc. Bílek uvedl, že zápis bude z důvodu administrativního pochybení upraven. 

K předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky. 

Předsedu AS FS TUL zahájil hlasování o schválení upraveného zápisu z 10. zasedání AS FS TUL.  

Zápis byl schválen jednomyslně. 

Usnesení:  Zápis z 10. zasedání AS FS TUL byl schválen. 
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ad 3) Vyhodnocení plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti 

za rok 2021 a schválení návrhu Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací 

a tvůrčí činnosti FS TUL na rok 2022 

Předseda senátu požádal pana děkana Moravce o úvodní slovo. Doc. Moravec uvedl, že Plán realizace 

Strategického záměru FS TUL na rok 2021 vycházel ze Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí 

činnosti FS TUL na období 2021–2025 s výhledem do roku 2030 a v dokumentu je uvedena úspěšnost 

plnění jednotlivých bodů. 

Pan děkan dále uvedl, že Plán realizace Strategického záměru FS TUL na rok 2022 navazuje 

na vyhodnocený Plán realizace FS TUL na rok 2021 a vychází jednak z Plánu realizace Strategického 

záměru TUL pro rok 2022 a jednak z Programu na podporu strategického řízení TUL pro roky 2022–

2025. Plán byl také projednán VR FS TUL na jejím zasedání, které se uskutečnilo 15. 12. 2022. 

Předseda senátu poděkoval za úvodní slovo a vyzval přítomné k diskusi, které se zúčastnili doc. Bílek, 

dr. Lachman a doc. Cirkl. 

Návrh usnesení 01/11/2022:  

Akademický senát FS TUL bere na vědomí vyhodnocení Plánu realizace strategického záměru 

vzdělávací a tvůrčí činnosti za rok 2021 a schvaluje Plán realizace Strategického záměru 

vzdělávací a tvůrčí činnosti FS TUL na rok 2022. 

Výsledky hlasování: 12 pro, 0 proti, 3 se zdrželi  

Usnesení 01/11/2022 bylo přijato. 

ad 4) Vyjádření se k návrhu na čerpání finančních prostředků ze stipendijního fondu 

pro rok 2022 

Předseda senátu požádal předkladatele doc. Moravce o představení návrhu na čerpání finančních 

prostředků ze stipendijního fondu. Děkan Moravec představil návrh a uvedl, že očekává deficit 

stipendijního fondu, protože reálně fond disponuje nižšími finančními prostředky vzhledem k tomu, že 

jsou ve stipendijním fondu zahrnuty i již nevymahatelné pohledávky.  

Doc. Bílek poděkoval doc. Moravcovi a vyzval přítomné k diskusi.  

Usnesení:  AS FS TUL vzal předložený návrh na čerpání finančních prostředků ze stipendijního 

fondu pro rok 2022 na vědomí. 

 

ad 5) Vyjádření se k projednání žádosti děkana o předchozí souhlas s odvoláním 

stávajících členů vědecké rady a jmenování nových členů Vědecké rady Fakulty strojní 

TUL.   

Předseda senátu požádal předkladatele doc. Moravce o představení návrhu.  Doc. Moravec uvedl, že 

s odkazem na zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 27, odst. 1, písmeno f) předkládá senátu 

návrh na odvolání stávajících členů VR FS TUL a jmenování nových členů s účinností od 1. 4. 2022. 

Zdůvodnil navrhované složení VR, dále uvedl, že 2/3 členů VR FS TUL tvoří členové stávající vědecké 

rady a 1/3 jsou noví členové.  

Doc. Bílek poděkoval panu děkanovi za úvodní slovo a vyzval senátory k diskuzi. Prof. Nová uvedla, že 

u jednotlivých členů VR FS TUL neodpovídají uvedené obory oborům, ve kterých byli dle MŠMT ČR 

habilitováni. 
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Návrh usnesení 02/11/2022: 

Akademický senát FS TUL dává děkanovi předchozí souhlas s odvoláním stávajících členů 

vědecké rady a jmenování nových členů Vědecké rady Fakulty strojní TUL.   

Výsledky hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi  

Usnesení 02/11/2022 bylo přijato.  

ad 6) Různé 

 Doc. Moravec informoval přítomné o dění na TUL a FS TUL s ohledem na situaci na Ukrajině.  

 Doc. Bílek poděkoval zástupcům studentské komory za aktivity spojené s děním na Ukrajině 

a vyjádřil podporu všem krokům, které činí vedení FS TUL. 

 Doc. Moravec požádal přítomné o vyjádření se k návrhu o pozastavení spolupráce s Energetickým 

institutem v Moskvě a uvedl, že v současné době nestudují studenti FS TUL na tomto institutu a ani 

jejich studenti nestudují zde. Na základě hlasování (výsledky hlasování: 11 pro, 2 proti, 2 se zdrželi) 

senát doporučil děkanovi účinnost této smlouvy pozastavit. 

 Doc. Moc informoval o krocích, které podnikl ve věci úhrady přijímaných služeb od ostatních fakult 

TUL při sestavování rozpočtu TUL. Děkan informoval přítomné o schůzce s rektorem TUL, na které 

byla tato věc diskutována. 

 Doc. A. Hotař vznesl dotaz na stav zavádění nového vizuálního stylu na TUL. Děkan seznámil 

přítomné s aktivitami vedení TUL v této věci. Dr. Lukášová k tomuto dotazu doplnila informace 

o stavu přípravy nových www stránek fakulty. 

 Doc. A. Hotař se dále dotázal na zpracování plánu upgradu přístrojů a vybavení laboratoří. Děkan 

odpověděl, že plán je důležitý z pohledu plánovaných výzev projektů určených na inovaci 

přístrojového vybavení. 

 

 

 

Termín příštího zasedání AS FS TUL bude včas upřesněn. 

 

 
               

V Liberci, 9. 3. 2022 

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

                                předseda AS FS TUL 


