Zápis z 13. jednání akademického senátu FM ze dne 24. 10. 2016
Přítomni:
Zaměstnanci: Leoš Beran, Jan Březina, Milan Kolář, Jan Koprnický, Jiřina Královcová, Jiří Kubín;
Studenti: Michal Rott, Ondřej Smola, Miroslava Rysová.
Hosté: prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D., Mgr. Michal Prokop, Ing. Marek Boháč, Ph.D.,
Ing. Martin Huněk.
Program:
1) Projednání Návrhu na rozdělení navýšeného rozpočtu FM pro rok 2016
Na základě navýšení rozpočtu od MŠMT získala FM 557.522 Kč. Děkan navrhnul rozdělit tyto peníze
podle stejných pravidel, podle kterých se rozděloval rozpočet začátkem tohoto roku. Senátoři
kritizovali, že objem peněz pro děkanát se počítá i z přerozdělených peněz pro proděkany a děkana
(celkem 1,2 mil. Kč), na které se skládaly jednotlivé ústavy ze svého rozpočtu. Většina senátorů má
pocit, že děkanát není nucen k úsporám (zejména u mzdových nákladů) jako tomu je u ústavů. V této
souvislosti byl děkan vyzván, aby při přípravě nového rozpočtu zvážil změnu pravidel rozdělování
finančních prostředků především pro DFM a zdůvodnil jejich efektivní potřebu. Na závěr bylo
hlasováno o usnesení: „AS FM schvaluje Návrh na rozdělení navýšeného rozpočtu FM pro rok 2016
předložený děkanem“ s výsledkem 9 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.
2) Projednání Jednacího řádu AS FM
Na základě novely VŠ zákona č. 111/1998 Sb. platné od 1. 9. 2016 je nutné stávající Volební a jednací
řád AS FM rozdělit na dva samostatné řády – VŘ a JŘ. Předsednictvo AS FM předložilo po
konzultacích s děkanem a s jeho souhlasem návrh Jednacího řádu AS FM. V návrhu rozeslaném
senátorům byly ještě některé poznámky a návrhy právníka TUL Mgr. Prokopa, který byl na zasedání
AS FM také pozván. Senátoři o návrzích a změnách diskutovali. V průběhu jednání opustili zasedání
senátoři L. Beran a J. Královcová. Po dohodě na konečném znění bylo hlasováno o usnesení: „AS FM
schvaluje Jednací řád AS FM“ s výsledkem 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
3) Projednání Volebního řádu AS FM
Děkan předložil senátorům Volební řád AS FM, opět s některými poznámkami a úpravami od
právníka TUL. Následně proběhla diskuse k navrženým změnám. Po dohodě na konečném znění bylo
hlasováno o usnesení: „AS FM schvaluje Volební řád AS FM předložený děkanem“ s výsledkem
7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.
Různé
a) Senátoři diskutovali o velikostech režií jak děkanátu FM, tak především rektorátu a jejich nejasné
struktuře. Byly kritizovány především neúměrně vysoké náklady na propagaci na úrovni rektorátu.
b) Senátoři navázali na diskusi ohledně finančního oceňování činnosti senátorů, která proběhla na
posledním zasedání AS TUL dne 11. 10. 2016. Zejména senátoři pracující v předsednictvech AS
věnují této činnosti množství času, které mnohdy negativně pociťuje i jejich kmenové pracoviště.
Děkan považuje placení senátorů jako nevhodné a členství v senátu za čestné.
Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
V Liberci dne 24. 10. 2016

Ing. Jan Koprnický, Ph.D.
předseda AS FM
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