Zápis z 12. jednání akademického senátu FM ze dne 30. 11. 2012
Přítomni:
Zaměstnanci: Milan Kolář, Jan Koprnický, Jiřina Královcová, Zdeněk Plíva,
Pavel Satrapa, Lubomír Slavík
Studenti:
Michal Jadrný, Ondřej Smola
Omluveni:
Marek Boháč
Hosté: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., Ing. Miroslav Novák, Ph.D.
Program:
1) Výsledky doplňujících voleb do studentské části AS FM
Dne 15. 11. 2012 volební komise zveřejnila výsledky doplňujících voleb do studentské
části AS FM. Novými členy studentské části senátu se stali Marek Boháč (doktorand ITE),
Michal Jadrný (student 1. roč. NMS ME) a Ondřej Smola (student 1. roč. NMS IT).
2) Doplnění nového člena AS FM
Dosavadní předseda AS FM Miroslav Novák se dne 26. 11. 2012 z důvodů velkého
pracovního vytížení a potřeby se intenzivněji věnovat své habilitační práci vzdal mandátu
v AS FM a odstoupil podle čl. 2, odst. 10 (c) Volebního a jednacího řádu akademického
senátu fakulty. V krátké diskusi se senátoři dohodli, že uvolněný mandát obsadí podle
čl. 2, odst. 12 (a) dalším kandidátem podle pořadí získaných hlasů ve volbách do
zaměstnanecké části AS FM konaných v říjnu 2010. O tomto návrhu bylo hlasováno
s výsledkem: 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Novým členem AS FM se stala Jiřina
Královcová, která byla již na toto zasedání AS pozvána.
3) Volba předsedy AS FM
Dále senátoři přistoupili k volbě předsedy AS FM. Po krátké diskusi byl navržen Jan
Koprnický a přistoupilo se k tajné volbě. Jako skrutátoři byli navrženi M. Kolář a L. Slavík
a následným hlasováním (7 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel) potvrzeni. V tajné volbě získal
Jan Koprnický 7 hlasů (1 se zdržel) a stal se novým předsedou AS FM.
4) Volba místopředsedy studentské části AS FM
Senátoři v krátké diskusi navrhli na funkci místopředsedy studentské části AS FM
Michala Jadrného. Proběhla opět tajná volba za asistence skrutátorů M. Koláře a L.
Slavíka. Michal Jadrný získal 7 hlasů (1 se zdržel) a stal se místopředsedou studentské
části AS FM.
5) Projednání Aktualizace DZ FM pro rok 2013
Děkan předložil senátorům ke schválení Aktualizaci dlouhodobého záměru FM pro rok
2013 a stručně dokument okomentoval. Zdůvodnil také drobné změny, ke kterým došlo
oproti předem zaslané verzi, vzešlé z připomínek při projednávání ve vědecké radě
fakulty. Po krátké diskusi senátoři hlasovali o usnesení: „AS FM schvaluje předloženou
Aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a
další tvůrčí činnosti FM TUL pro rok 2013“ s výsledkem 8 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení bylo přijato.

6) Projednání návrhu na složení disciplinární komise FM
Vzhledem ke změně Disciplinárního řádu FM (platného od 13. 11. 2012), ve kterém byly
upraveny počty členů a náhradníků disciplinární komise, děkan navrhl a stručně
odůvodnil následující nové složení disciplinární komise:
1. Prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc., proděkan pro pedagogickou činnost a zahraniční
studijní programy, MTI
2. Ing. Jiří Málek, Ph.D., ITE
3. Ing. Ivan Bruský, DSP
4. Ing. Marek Boháč, DSP
Náhradníci:
1. Prof. Ing. Jan Nouza, CSc., proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky, ITE
2. Ing. Leoš Beran, Ph.D., MTI
3. Ing. Jakub Říha, DSP
4. Bc. Ondřej Smola, NMSP
Senátoři neměli ke složení komise připomínek a hlasovali o usnesení: „AS FM schvaluje
děkanem předložený návrh na složení disciplinární komise FM“ s výsledkem 8 hlasů pro,
0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
7) Různé
a) Odhady objemů finančních prostředků pro jednotlivé CPV kódy
L. Slavík připomněl problémy s výběrovými řízeními i pro komodity jako např. pasivní
elektronické součástky. Částečně by mohlo situaci řešit jemnější dělení CPV kódů, čímž
by se v některých kategoriích mohlo nakupovat v režimu „volného nákupu“. Z tohoto
důvodu je třeba pečlivě vyplňovat plánované odhady finančních prostředků pro nákupy
v roce 2013.
b) Informace z jednání předsednictva RVŠ
Z. Plíva informoval senátory o aktuálních zprávách z předsednictva Rady vysokých škol,
zejména o přípravě novely VŠ zákona. Jednotlivé změny budou v krátkých cyklech
projednávány na RVŠ. Aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány na webových
stránkách AS TUL (http://senat.tul.cz), příp. je možné si je nechat posílat elektronicky do
svého e-mailu.
Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
Ing. Jan Koprnický, Ph.D.
předseda AS FM
V Liberci dne 3. 12. 2012

