Zápis z 5. zasedání akademického senátu FM
ze dne 1. 3. 2017
Přítomni:
Zaměstnanci: Jan Březina, Josef Černohorský, Jan Koprnický (na body jednání č. 1 a 2), Pavel
Satrapa, Otto Severýn, Jan Šembera
Studenti: Jan Lukášek, Michal Rott, David Salač
Hosté: prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.

Program:
1) Příprava voleb do AS TUL
Předseda Šembera seznámil přítomné s harmonogramem voleb do AS TUL a s nutností ustavení
okrskové volební komise FM pro tyto volby.
S předběžným souhlasem dotyčných byla navržena komise ve složení:
Předseda: Ing. Lubomír Slavík, Ph.D. (MTI).
Členové: Ing. Josef Chudoba, Ph.D. (NTI), Ing. Jiří Málek, Ph.D. (ITE), Michal Rott.
O navrženém složení komise bylo hlasováno s výsledkem:
9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.
Komise byla ustavena v navrženém složení.
Dále byl navržen termín konání voleb na FM a to na týden od 10. do 14. 4. O termínu bylo
hlasováno s výsledkem:
9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.
Volby do AS TUL se na FM uskuteční v daném týdnu, upřesnění termínů provede předseda volební
komise.

2) Volba zástupce FM do Rady vysokých škol
Předseda Šembera informoval o rozhodnutí současného zástupce FM v RVŠ, prof. Kopeckého,
vzdát se této funkce z důvodu pracovního vytížení. O. Severýn navrhl J. Šemberu na toto místo.
O návrhu bylo hlasováno s výsledkem:
9 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.
Jan Šembera byl zvolen zástupcem FM v RVŠ na zbytek funkčního období, tj. do konce roku 2017.

3) Informace od děkana – příprava výroční zprávy a zprávy o hospodaření, změny
ve struktuře rozpočtu FM na rok 2017
Děkan Plíva nejprve informoval o přípravě výroční zprávy. Sběr dat pro výroční zprávu TUL byl
ukončen, data byla odeslána příslušným pracovníkům rektorátu. Tato data budou použita též pro
výroční zprávu FM. Další požadavky spojené s přípravou výroční zprávy budou rozeslány vedoucím
ústavů.
Následovala informace o zprávě o hospodaření, která je hotova a připravena ke schválení AS FM.
Dále děkan představil harmonogram přípravy rozpočtu: 7. 3. bude AS TUL schvalovat rozpočet
univerzity. Poté, co bude rozpočet schválen a bude znám přesný podíl pro FM, zahájí děkan
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jednání s vedoucími ústavů o rozdělení přidělených prostředků na pracoviště fakulty a po dosažení
dohody okamžitě předloží rozpočet ke schválení AS FM.
Následovala diskuze o zprávě o hospodaření. M. Rott vyslovil dotaz, zdali existují předpisy pro
přípravu rozpočtů TUL a FM. Děkan odpověděl, že metodika sestavení rozpočtu je obsažena
v příslušných tabulkách a dokumentaci k nim. Nemá však formu předpisu.
V souvislosti s tím představil děkan změny v metodice sestavování rozpočtu FM pro letošní rok,
konkrétně:
 Zvýšení ceny za vedení bakalářských a diplomových prací a ročníkových projektů, na úkor
ceny za odučenou hodinu.
 Nejprve bude z rozpočtu fakulty vyčleněn rozpočet DFM, zbytek rozpočtu bude rozdělen
na ústavy na základě vykázaných pedagogických a vědeckých výkonů jednotlivých
pracovišť.
 Zvýhodnění těch pracovišť, jejichž zaměstnanci čerstvě prošli habilitačním či jmenovacím
řízením.
Dále děkan informoval o záměru vypsat výběrové řízení na pozici tajemníka FM a předpokládá
v období říjen 2017 až duben 2018 současné zaměstnání dvou tajemníků z důvodu předání
agendy. Z toho vyplývá mírné navýšení rozpočtu DFM pro tento a příští rok.
J. Šembera vznesl dotaz na poměr peněz získaných výukou a projekty, který byl v roce 2016 cca.
75% k 25% ve prospěch výuky, přičemž v roce 2015 to bylo cca. 67% k 33%. Děkan tento propad
příjmů z projektů vysvětlil koncem OPVK projektů.
Následovala diskuze o různých tématech, mimo jiné o návrhu struktury úvazků, o přechodech
pracovníků mezi FM a CxI, a o odměňování doktorandů za výuku.
Závěrem vznesl J. Šembera dotaz na vysvětlení mzdových nákladů DFM uvedených ve zprávě o
hospodaření. Děkan podal srozumitelné vysvětlení.

4) Různé
Děkan zodpověděl dotaz z minulého zasedání, v současném systému studentského hodnocení
kvality výuky není možno provést editaci již jednou odeslaného hodnocení.
Děkan vyslovil přání, aby materiály pro jednání AS FM zůstaly dostupné na webových stránkách
senátu. O. Severýn přislíbil řešení.
Děkan informoval o připravovaných změnách v dokumentech FM.
J. Černohorský vznesl dotaz na možnost elektronického schvalování dovolených.
Děkan a P. Satrapa informovali o postupu realizace návrhu J. Černohorského umožnit emeritním
zaměstnancům užívání některých výhod členství v akademické obci, zejména přístupu
k informačním systémům TUL a zakotvení tohoto záměru ve statutu FM.
M. Rott informoval o zasedání AS TUL 7. 3. a představil program tohoto zasedání.

Další zasedání
23. 3. 2017 od 13:00.
Zapsal: Otto Severýn, tajemník AS
Doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
předseda AS FM
V Liberci dne 2. 3. 2017
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