Zápis z 11. jednání akademického senátu FM ze dne 27.3.2006
Přítomni:
Zaměstnanci: Jiřina Královcová, Josef Janeček, Jan Nouza, Klára Císařová, Otto Severýn.
Studenti: Martin Hák, Tomáš Mikolanda, Lucie Křiklavová.
Omluveni: Pavel Satrapa.
Hosté: Prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc., děkan FM.

Program:
1. Projednání Výroční zprávy o činnosti FM za rok 2005.
Děkan Maryška stručně seznámil přítomné se strukturou a s obsahem Výroční zprávy o činnosti
FM za rok 2005. Následovala diskuze o zprávě. Nouza poukázal na chybějící významnou
publikaci v příslušné části zprávy. Děkan Maryška v tomto směru přislíbil zúplnění zprávy
na základě vznesené připomínky. Dále byl diskutován zejména oddíl 12 zprávy „Hlavní úkoly
pro rok 2006“. Nouza, mimo jiné, vznesl námitku proti přílišné konkretizaci některých bodů a
navrhl i některé další možné úkoly, Maryška případné změny v příslušné části textu zprávy
odmítl. Po další diskuzi bylo navrženo usnesení ve znění: „Akademický senát FM schvaluje
Výroční zprávu o činnosti FM za rok 2005.“ Výsledky hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se
zdrželo hlasování. Usnesení bylo přijato.
2. Projednání zprávy o hospodaření FM za rok 2005
Děkan Maryška seznámil přítomné se Zprávou o hospodaření FM za rok 2005. Následovala
diskuze o některých položkách, v části doplňkové činnosti kateder došlo ke zpřesnění oproti
původně rozeslané verzi. Po diskuzi bylo navrženo usnesení ve znění: „Akademický senát FM
schvaluje Zprávu o hospodaření FM za rok 2005.“ Výsledky hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů
proti, 0 se zdrželo hlasování. Usnesení bylo přijato.
3. Projednaní rozpočtu FM pro rok 2006
Děkan Maryška představil návrh rozpočtu FM pro rok 2006, specifikoval jednotlivé položky
a stručně objasnil postup jejich výpočtu. V následné diskuzi byly na děkana vznášeny dotazy,
které se týkaly především položky „interní granty“, způsobu jejího rozdělování a případné
kontroly efektivního využití těchto prostředků. Po delší diskuzi následovalo hlasování
o usnesení ve znění: „Akademický senát FM schvaluje rozpočet FM v předloženém znění.“
Výsledky hlasování: 7 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 se zdrželo hlasování. Usnesení bylo přijato.
4. Různé
- Předsedkyně Královcová připomněla, že od počátku roku 2006 platí novela zákona o VŠ, která
vynutí některé změny statutu FM a navazujících vnitřních předpisů. Toto bude předmětem
jednání příštího zasedání AS FM.
- Akademický senát obdržel dopis člena akademické obce prof. Koška týkající se nového
způsobu stanovování stipendií studentů doktorského studijního programu. Senát prodiskutoval
návrhy v dopisu obsažené a konstatoval, že záležitost je mimo kompetence AS. „Akademický
senát FM projednal dopis člena akademické obce prof. Koška a doporučil ho k předání
oborovým radám a kolegiu děkana.“
- Bylo znovu otevřeno téma webových stránek FM. V rámci diskuze bylo konstatováno,
že případné změny struktury a designu, s garancí obsahové konzistence webových stránek, jsou

podmíněny především personálním zajištěním. Jedná se o problematiku, kterou musí řešit
vedení FM.

Zapsal: Otto Severýn, tajemník AS FM
Ing. Jiřina Královcová, PhD.
předsedkyně AS FM
V Liberci dne 27.3.2006

