Zápis ze 6. zasedání akademického senátu FM
ze dne 23. 3. 2017
Přítomni:
Zaměstnanci: Jan Březina, Josef Černohorský (na body jednání č. 2 a 3), Jan Koprnický, Pavel
Satrapa, Jan Šembera
Studenti: Jan Lukášek, Michal Rott, David Salač
Omluven: Otto Severýn
Hosté: Zdeněk Plíva, Leoš Beran, Milan Kolář, Josef Novák, Jiří Maryška, Václav Kopecký,
Dagmar Militká

Program:
1) Projednání změn ve statutu FM
Děkan okomentoval změny, které byly provedeny ve Statutu FM.
Jan Šembera poukázal na vznik nového pojmu ve Statutu, a to „referát proděkanů“. Děkan
vysvětlil, že se jedná o přizpůsobení Statutu FM statutům ostatních fakult TUL a dále vysvětlil, jaká
je organizační struktura děkanátu.
Pavel Satrapa navrhl upravit Statut zevrubněji a neomezovat se jen na změny vyžadované novelou
VŠ zákona. Upozornil na použití dvou zkratek pro označení fakulty FM a FMIMS. Děkan uvedl, že
pod druhou zkratkou eviduje naši fakultu MŠMT a není možné ovlivnit jeho databázi.
V návaznosti na článek 7, bod 2 považuje Pavel Satrapa za vhodné definovat jaké je výzkumné
zaměření fakulty. Jan Šembera se obává, aby tím nedošlo k restrikci výzkumu na definované
zaměření. Tajemnice Militká připomněla, že výzkumné zaměření je popsáno ve Strategickém
záměru. Děkan slíbil doplnění odkazu na Strategický záměr.
Dále Pavel Satrapa navrhl:
 V článku 21, bodě 2 odstranit účelová zařízení.
 V článku 23, bodě 3 se držet přesného znění zákona.
 V článku 25 nevyjmenovávat všechny typy studií.
 V příloze 1 oddělit režijní pracoviště od normálních.
 V příloze 2 ponechat jen slib.
Upravená verze Statutu bude předložena ke schválení na dalším zasedání AS FM.

2) Informace o přípravě rozpočtu FM na rok 2017
Děkan informoval o předběžné výši příspěvku na institucionální podporu (na základě schváleného
hodnocení VVV za rok 2015, činnost 117) Úřadem vlády. Tento příspěvek činí 20 milionů korun.
Dále okomentoval jednotlivé listy konceptu rozpočtu a jejich změny oproti minulým rokům.
Hlavní změny se týkají zvýšení hodnocení na vedení studentských projektů a prací, snížení
koeficientu náročnosti doktorského studia na 1.7, část rozpočtu bude nově vyčleněna
a přerozdělena na ústavy s úmyslem zlepšit jejich kvalifikační strukturu (počet nových docentů a
profesorů). Diskutovaná verze rozdělení finančních prostředků fakulty nebyla dosud schválena
vedoucími ústavů.
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Následně proběhla diskuze o rozpočtu děkanátu. Děkan poukázal na to, že klesl počet studentů
a s tím spojená část rozpočtu na kmenové zaměstnance. Také poukázal na navýšení rozpočtu
děkanátu o jeden milion korun oproti loňskému roku, které zdůvodnil přenesením nákladů na
odměny proděkanů z ústavů na děkanát. Z diskuze dále vyplynulo, že členové akademické obce
nejsou přesně obeznámeni s činnostmi děkanátu a jejich náklady a požadují podrobnější vysvětlení
rozdílů mezi loňským a letošním rozpočtem děkanátu; děkan vysvětlil senátorům rozdíl mezi
výroční zprávou o hospodaření a připravovaným návrhem rozdělení finančních prostředků fakulty
a přislíbil brzké předložení finálních verzí dokumentů.
David Salač poukázal na chybějící metodiku kontroly využívání finančních prostředků fakulty,
kterou musí senát provádět. Senátoři si nepřejí provádět podrobnou kontrolu hospodaření
děkanátu, ale pouhé předložení Výroční zprávy jim nepřijde dostatečné. Děkan komentoval
strukturu výroční zprávy o hospodaření fakulty, která je poprvé v historii FM již tak podrobná, že
další detaily by mohly být v konfliktu se zákonem o ochraně osobních údajů zaměstnanců. Senát by
si přál kontrolovat, jestli jsou finance rozdělovány strategicky a jestli činnost děkanátu financovaná
z rozpočtu má adekvátní přínos pro jednotlivé ústavy.
Jan Šembera vyjádřil názor, že by měl senát kontrolovat jen výrazné změny v rozpočtu. Například
odměny za práci navíc.
Z proběhlé diskuze mezi hosty a senátory bylo patrné, že je třeba prezentovat výsledky práce
děkanátu a jeho další záměry.

3) Různé
David Salač požadoval vysvětlení použitých zkratek v zápisech z jednání senátu a projednávaných
materiálech.

Další zasedání
v návaznosti na přípravu rozpočtu a výroční zprávy
Zapsal: Michal Rott
Doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
předseda AS FM
V Liberci dne 29. 3. 2017
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