Akademický senát FZS TUL
| Zápis z jednání

Zápis č. 2/21 z jednání Akademického senátu FZS TUL dne 17. února 2021
Přítomni: Jiří BENEŠ (online), Martin KRAUSE, Michaela PŘIBÍKOVÁ, Tomáš ROUBÍČEK, Miroslav RYBA,
Václav NOCAR, Filip CAUSIDIS, Lucie MERHAUTOVÁ
Omluveni: Neomluveni: Hosté (online účast): Karel Cvachovec (děkan), Lenka Kozáková (tajemnice), Jan Berki (předseda AS TUL),
Tereza Stejskalová (právní oddělení TUL), David Myšička, Jakub Reček, Magda Holá, Jan Číla, Jan Vanc,
Jaroslav Váša, Jiří Janeček, Natálie Rážová, Nikola Pluchová, Vojtěch Lindauer, Anna Molová, Gabriela
Hamzová, Klára Stachová, Marie Froňková, Martin Vetro, Renata Čermáková, Anežka Novotná, Martina
Hanzlíková, Josef Erben, Barbora Klíčová, Pavla Havrdová, Tomáš Souček, Antonín Lička, Anna Prevužňáková
Zahájení: Předseda zahájil jednání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity
v Liberci (dále jen AS FZS TUL) a konstatoval jeho usnášení schopnost. Zároveň informoval o on-line formě
jednání.
Skrutátoři:

Lucie Merhautová
Miroslav Ryba
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-2
Program zasedání:
1 Zápis č. 1/21 z jednání Akademického senátu FZS TUL dne 20. ledna 2021
2 Projednání podnětu členů AS FZS TUL
3 Vyjádření Studentské komory AS FZS TUL k aktuální situaci, facebookovém příspěvku a předávaných
informací studentům
4 Vyjádření k záměru děkana jmenovat proděkana pro vzdělávací a pedagogickou činnost
5 Předchozí souhlas AS FZS TUL ke jmenování a odvolání některých členů Disciplinární komise Fakulty
zdravotnických studií TUL
6 Různé
Předseda AS FZS TUL informoval členy senátu, že dne 10. února 2021 byl děkanem FZS TUL předložen další
podklad k udělení předchozího souhlasu ke jmenování člena disciplinární komise FZS TUL. Návrh
na přiřazení bodu: Předchozí souhlas AS FZS TUL ke jmenování a odvolání některých členů Disciplinární
komise Fakulty zdravotnických studií TUL.
Hlasování: (v pořadí pro-proti-zdržel se): 8-0-0

1 Zápis č. 1/21 z jednání Akademického senátu FZS TUL dne 20. ledna 2021
Předseda AS FZS TUL předložil ke schválení Zápis č. 1/21 z jednání Akademického senátu FZS TUL
ze dne 20. ledna 2021.
Diskuze: Senát nevznesl a ani nebyly obdrženy připomínky k předloženému zápisu.
Návrh usnesení: AS FZS TUL schválil Zápis č. 1/21 z jednání Akademického senátu FZS TUL
dne 20. ledna 2021.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 7-0-1
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2 Projednání podnětu členů AS FZS TUL
Předseda AS FZS TUL uvedl, že byl obdržen od T. Roubíčka a J. Beneše návrh na rozpuštění AS FZS TUL.
Předseda vyzval předkladatele návrhu o vyjádření.
Diskuze: T. Roubíček uvedl, že návrh vznesl zejména z toho důvodu, že někteří senátoři byli projednáváni
komisí rektora a zároveň, že jednání AS FZS TUL bylo projednáváno na AS TUL. Dále J. Beneš uvedl,
že má připomínky k některým členům AS FZS TUL, zmínil problematiku bývalého proděkana, řešení situace
v souladu s předpisy, na FZS TUL je nevhodná atmosféra. Předseda AS FZS TUL zmínil, že AS FZS TUL
je kolektivním orgánem, přijímá usnesení, každému členovi AS FZS TUL či akademické obce je umožněno
se vždy vyjádřit. Dále se vyjádřil k jednotlivým bodům, které byly projednávány na AS TUL, dále že komise
nezjistila pochybení v nekolegiálním jednání a byly také projednávány i další osoby. Dále informoval členy
senátu o usnesení, které bylo přijato v rámci AS TUL. Předseda AS FZS TUL se dále vyjádřil o jednotlivých
bodech z podkladu, kdy uvedl, že odvolání tajemnice AS FZS TUL proběhlo dle JŘ AS FZS TUL, každý
má možnost se vyjádřit k projednávaným bodům, svobodně diskutovat a vyjadřovat svůj názor a hlasovat
o usnesení, která byla přijata. Předseda AS FZS TUL uvedl, že AS FZS TUL plní funkci dle legislativy a vždy
je důležité diskutovat, kdy každý měl možnost nad jednotlivými částmi vyjádřit svůj názor, ale toto někteří
senátoři využili minimálně. J. Berki uvedl, že současná komunikace apod. na FZS TUL je vnímána jako
kontroverzní, jak pro jednu, tak pro druhou stranu. Zmínil problematiku rozpuštění senátu, připomněl role
senátu a jeho funkci. Doporučuje přátelskou domluvu a dále uvedl, že jednání AS FZS TUL probíhala
dle příslušných předpisů. Předseda AS FZS TUL dále uvedl, že nebyly obdrženy žádné návrhy od akademické
obce a situace na FZS TUL se po lednovém zasedání významně zhoršila. J. Berki zmínil, že předseda
AS FZS TUL jednal, jak měl, a z jeho pohledu nepochybil, a dále uvedl, že rutinní kroky mohou v současné
situaci vyvolávat negativní reakce. T. Roubíček uvedl, že je nutné zohlednit situaci na FZS TUL. J. Berki také
zmínil, že většina by neměla nařídit menšině, aby odešla z AS FZS TUL. M. Příbíková uvedla,
že je problematické se vyjadřovat, jelikož z druhé strany je to vnímáno jako útok. Vnímá situaci jako většinu
proti menšině a také proti menšině je několik bodů apod. na projednání. Dále upozornila na problematiku
hromadného odstoupení senátorů. AS FZS TUL má určitě prostředky, jakým způsobem nastalou situaci řešit,
ale neztotožňuje se s uváděnými důvody pro rozpuštění AS FZS TUL. V. Nocar uvedl, že v AS FZS TUL měl
spíše vidinu spojit vedení FZS TUL se studenty, ale na AS FZS TUL se řeší personální vztahy apod. M. Ryba
uvedl, že AS FZS TUL řeší problémy fungování AS FZS TUL. Předseda AS FZS TUL zmínil možnosti ukončení
činnosti AS FZS TUL, jelikož rozpuštění JŘ AS FZS TUL toto neumožňuje a dále zmínil, že v současné době
není vhodné rozpouštět senát, jelikož se má zabývat volbou děkana FZS TUL, schvalovat předpisy, jsou
vyhlášeny doplňovací volby atd. J. Beneš požádal o hlasování o pokračování v AS FZS TUL. T. Roubíček
navrhl, aby AS FZS TUL vyhlásil předčasné volby. J. Berki a T. Stejskalová uvedli, že toto není možné a J. Berki
navrhl konkrétní kroky, které senát může k tomuto legitimně provést. Senátoři navrhli projednávaný bod
přerušit a projednat ho po projednání následujících bodů.
Návrh usnesení:
AS FZS TUL navrhuje přerušit tento bod jednání a přesunout jej na konec zasedání AS FZS TUL.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-2
Pokračování po projednání následujících bodů: Návrat k projednávanému bodu. Senátoři AS FZS TUL
diskutovali nad dalším postupem, kdy na konci zasedání AS FZS TUL se senátoři J. Beneš, T. Roubíček,
V. Nocar, F. Causidis a L. Merhatouvá vzdali funkce, kdy toto vzdání bylo výslovně prohlášeno na tomto
zasedání AS FZS TUL. Předseda AS FZS TUL uvedl, že tímto byl naplněn čl. 15 JŘ AS FZS TUL, a tímto končí
funkční období celého AS FZS TUL, ruší se Doplňovací volby do AS FZS TUL a dále, že předsedou AS FZS TUL
budou do 30 dní vyhlášeny nové volby. J. Beneš se dotazoval, zda je možné v této situaci prodloužit
děkanovi FZS TUL funkční období o 1 rok.

3

Vyjádření Studentské komory AS FZS TUL k aktuální situaci, facebookovém příspěvku a předávaných
informací studentům
Předseda AS FZS TUL požádal 1. místopředsedu AS FZS TUL k vyjádření Komory studentů AS FZS TUL.
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Diskuze: V. Nocar přečetl vyjádření Studentské komory AS FZS TUL. Členové AS FZS TUL vyslechli
přednesené informace.
Návrh usnesení: Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): -

4 Vyjádření k záměru děkana jmenovat proděkana pro vzdělávací a pedagogickou činnost
Předseda AS FZS TUL požádal děkana o předložení návrhu.
Diskuze: Děkan FZS TUL přednesl návrh a zmínil důvody pro jmenování nové proděkanky. Předseda
AS FZS TUL vznesl dotaz na praxi nové proděkanky v oblasti akademického působení, v oblasti vzdělávání
a pedagogické činnosti. Dále byl vznesen dotaz na právní oddělní TUL, zda je nutné nejdříve odvolat
stávajícího proděkana. Právní oddělení uvedlo, že odvolání není nutné z důvodu ukončení pracovního
poměru.
Návrh usnesení: AS FZS TUL projednal záměr děkana jmenovat proděkana pro vzdělávací a pedagogickou
činnost Mgr. Zuzanu Paukertovou.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-2

5

Předchozí souhlas AS FZS TUL ke jmenování a odvolání některých členů Disciplinární komise Fakulty
zdravotnických studií TUL
Předseda AS FZS TUL požádal děkana o předložení návrhu.
Diskuze: Děkan FZS TUL představil návrh na jmenování člena Disciplinární komise. Předseda AS FZS TUL
se dotázal, zda byl zvažován jiný člen. Dále byl vznesen dotaz na právní oddělení, zda by mělo nejdříve
proběhnout odvolání člena disciplinární komise. Na základě vyjádření právního oddělení TUL děkan požádal
AS FZS TUL o odvolání a jmenování člena Disciplinární komise.
Návrh usnesení: AS FZS TUL uděluje děkanovi předchozí souhlas k odvolání člena Disciplinární komise
Fakulty zdravotnických studií TUL pro zbytek funkčního období Disciplinární komise FZS TUL,
a to Mgr. Marie Froňkové.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-2
Návrh usnesení: AS FZS TUL uděluje děkanovi předchozí souhlas ke jmenování člena Disciplinární komise
Fakulty zdravotnických studií TUL pro zbytek funkčního období Disciplinární komise FZS TUL,
a to Mgr. Zuzany Paukertové.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 6-0-2

6 Různé
Informace od Studentské komory AS FZS TUL
V. Nocar zmiňuje žádost z řad studentů o odpuštění podepisování prohlášení o bezinfekčnosti u očkovaných
studentů.
Předseda senátu ukončil zasedání AS FZS TUL, poděkoval senátorům za účast na jednání, jejich
odvedenou práci pro AS FZS TUL a popřál všem klidný zbytek dne.
V Liberci dne 17. února 2021

Mgr. Michaela Přibíková
zapsala tajemnice AS FZS TUL

Mgr. Martin Krause, DiS.
předseda AS FZS TUL
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