Akademický senát FZS TUL
| Zápis z jednání

Zápis č. 3/20 z jednání Akademického senátu FZS TUL dne 24. června 2020
Přítomni: Martin KRAUSE, Michaela PŘIBÍKOVÁ, Tomáš ROUBÍČEK, Miroslav RYBA, Filip CAUSIDIS
Omluveni: Jiří BENEŠ, Iveta DANILOVÁ, Lucie MERHAUTOVÁ, Václav NOCAR
Neomluveni: Hosté: Marie Froňková (proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou činnost), Lenka Kozáková (tajemnice),
Karel Cvachovec (děkan, omluven), Aleš Richter (proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost)
Zahájení: Předseda zahájil jednání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity
v Liberci (dále jen AS FZS TUL) a konstatoval jeho usnášení schopnost.
Předseda AS FZS TUL na začátek jednání informoval členy senátu, že zasedání AS FZS TUL bude probíhat
dle nového Jednacího řádu AS FZS TUL ze dne 28. dubna 2020.
Skrutátoři:

Filip Causidis
Michaela Přibíkova
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 3-0-2
Program jednání:
1 Zápis č. 2/20 z jednání Akademického senátu FZS TUL dne 19. února 2020
2 Zápis č. 1/20 o elektronickém hlasování per-rollam AS FZS TUL
3 Zápis č. 2/20 o elektronickém hlasování per rollam AS FZS TUL
4 Informace o volbách do AS TUL za okrsek FZS TUL (2020–2023) a o regulérnosti voleb
5 Schválení Výroční zprávy o hospodaření Fakulty zdravotnických studií TUL za rok 2019
6 Schválení Návrhu rozpočtu Fakulty zdravotnických studií TUL pro rok 2020
7 Projednání personálního zajištění FZS TUL
8 Informace o činnosti FZS TUL v oblasti vzdělávací a pedagogické činnosti
9 Informace o činnosti FZS TUL v oblasti vnějších a zahraničních vztahů
10 Informace o činnosti FZS TUL v oblasti vědecké a výzkumné činnosti
11 Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost
12 Různé
Hlasování: (v pořadí pro-proti-zdržel se): 5-0-0

1 Zápis č. 2/20 z jednání Akademického senátu FZS TUL dne 19. února 2020
Předseda AS FZS TUL předložil ke schválení Zápis č. 2/20 z jednání Akademického senátu FZS TUL
ze dne 19. února 2020.
Diskuze: Senát nevznesl připomínky k předloženému zápisu.
Návrh usnesení: AS FZS TUL schválil Zápis č. 2/20 z jednání Akademického senátu FZS TUL
ze dne 19. února 2020.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 5-0-0

2 Zápis č. 1/20 o elektronickém hlasování per-rollam AS FZS TUL
Předseda AS FZS TUL seznámil členy senátu se Zápisem č. 1/20 o elektronickém hlasování per-rollam AS FZS
TUL ze dne 2. března 2020.
Diskuse: Předseda informoval senátory o výsledcích hlasování, zároveň senátory požádal, aby se detailně
seznamovali s obsahem předkládaných dokumentů.
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Návrh usnesení: AS FZS TUL bere na vědomí výsledek hlasování per-rollam ze dne 2. března 2020.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 5-0-0

3 Zápis č. 2/20 o elektronickém hlasování per rollam AS FZS TUL
Předseda AS FZS TUL seznámil členy senátu se Zápisem č. 2/20 o elektronickém hlasování per-rollam
AS FZS TUL ze dne 15. dubna 2020.
Diskuse: Předseda informoval senátory o výsledcích hlasování.
Návrh usnesení: AS FZS TUL bere na vědomí výsledek hlasování per-rollam ze dne 15. dubna 2020.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 5-0-0

4 Informace o volbách do AS TUL za okrsek FZS TUL (2020–2023) a o regulérnosti voleb
Předseda AS FZS TUL informoval senátory o situaci týkající se voleb do AS TUL za okrsek FZS TUL během
změn způsobených předchozími mimořádnými opatřeními a v závislosti na regulérnost voleb proběhlých
na FZS TUL.
Diskuse: Předseda AS FZS TUL senátory informoval o přezkoumání regulérnosti voleb na FZS TUL, kdy hlavní
volební komise se usnesla, že volby do AS TUL za volební okrsek FZS proběhly v souladu s Volebním řádem
AS TUL a výsledky voleb jsou platné.
Návrh usnesení: AS FZS TUL byl informován o průběhu a regulérnosti voleb do AS TUL za okrsek FZS TUL
(2020–2023).
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 5-0-0

5 Schválení Výroční zprávy o hospodaření Fakulty zdravotnických studií TUL za rok 2019
Předseda vyzval předkladatele návrhu. V zastoupení děkana tajemnice FZS TUL seznámila senátory
s Výroční zprávou o hospodaření Fakulty zdravotnických studií TUL za rok 2019. Informovala přítomné,
že zpráva byla předložena Vědecké radě formou per rollam, a ta ji bere na vědomí. Zároveň upozornila,
že nejvyšší položkou nákladů jsou mzdy a fakulta hospodařila se záporným výsledkem.
Diskuse: Senátoři diskutovali o jednotlivých položkách v předložené zprávě. Předseda AS FZS TUL upozornil
na nepřehlednost v některých tabulkách. Do diskuze se zapojili senátoři a hosté. Senátorka Přibíková
upozornila na fakt, že v některých částech je výroční zpráva nepřehledná. Tajemnice podala vysvětlení
a informovala, že částky jsou z ekonomického portálu VEMA a přehledů kvestora TUL. Předseda AS FZS TUL
požádal, zda by bylo možné do budoucna připravit výroční zprávu s přehlednými částkami příjmů a výdajů.
Návrh usnesení: AS FZS TUL schválil Výroční zprávu o hospodaření Fakulty zdravotnických studií TUL
za rok 2019.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 5-0-0

6 Schválení Návrhu rozpočtu Fakulty zdravotnických studií TUL pro rok 2020
Předseda vyzval předkladatele návrhu. V zastoupení děkana tajemnice FZS TUL informovala senátory,
že Návrh rozpočtu FZS TUL vychází také z rozpočtu TUL, dále byl předložen Vědecké radě FZS TUL.
Tajemnice upozornila na zvýšení položky režie, které jsou způsobeny např. náklady na budově T a hrazením
přijatých služeb. Proděkanka a tajemnice uvedla, že v souvislosti s novým studijním programem
Radiologická asistence je nutné počítat s navýšením mzdových nákladů, stejně tak i z důvodu počtu
studentů v realizovaných studijních programech.
Diskuse: Senátoři diskutovali nad návrhem rozpočtu a o zvýšení nákladů na VaV (přístroje, materiál, mzdy),
upozorňovali na některé problematické oblasti, především na mzdové náklady a náklady na VaV.
Proděkanka konstatovala, že zvýšení mzdových nákladů nejen na VaV nepřináší požadovaný efekt ve formě
výsledků použitelných do akreditací a při hodnocení fakulty.
Návrh usnesení: AS FZS TUL schválil Návrh rozpočtu Fakulty zdravotnických studií TUL pro rok 2020.
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Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 5-0-0

7 Projednání personálního zajištění FZS TUL
Předseda senátu FZS TUL vyzval předkladatele návrhu. V zastoupení děkana proděkanka a tajemnice
seznámili senát s personálním zajištěním FZS TUL.
Diskuse: Senátoři diskutovali nad personálním zajištěním FZS TUL. Předseda senátu upozornil na výši
úvazků a zapojování do činností FZS TUL. Tajemnice vysvětlila pracovní úvazky (HPP, DPP) a informovala
jejich nutnosti s ohledem na požadavky akreditací. Dále byla řešena problematika home office a osobní
příplatky pracovníků FZS TUL.
Návrh usnesení: AS FZS TUL vzhledem k narůstajícím mzdovým nákladům doporučuje děkanovi FZS TUL
zvážit optimalizaci personálního zajištění FZS TUL a seznámit s výsledky AS FZS TUL.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 5-0-0
Z jednání odchází tajemnice AS FZS TUL Magda Holá (16:30). Předseda pověřil M. Přibíkovou pro zastoupení
činnosti tajemnice v rámci tohoto zasedání.

8 Informace o činnosti FZS TUL v oblasti vzdělávací a pedagogické činnosti
Proděkanka informovala senátory o vzdělávací a pedagogické činnosti FZS TUL.
Diskuse: Proděkanka informovala o nových studijních programech, kdy studijní program Všeobecné
ošetřovatelství je v současné době posuzován na NAÚ. Dále informovala o odborných praxí (místo
vykonávání, OOPP, spolupráce s poskytovateli zdravotních služeb) a o přijímacím řízení.
Návrh usnesení: AS FZS TUL byl informován o činnosti FZS TUL v oblasti vzdělávací a pedagogické činnosti.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 5-0-0

9 Informace o činnosti FZS TUL v oblasti vnějších a zahraničních vztahů
Proděkanka informovala senátory o vnějších a zahraničních vztazích FZS TUL.
Diskuse: Proděkanka informovala o následujících připravovaných aktivitách realizovaných FZS TUL.
Návrh usnesení: AS FZS TUL byl informován o činnosti FZS TUL v oblasti vnějších a zahraničních vztahů.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 5-0-0

10 Informace o činnosti FZS TUL v oblasti vědecké a výzkumné činnosti
Proděkan předložil zprávu o vědecké a výzkumné činnosti FZS TUL a z další části jednání se omluvil.
Předseda a proděkan navrhl přesunout tento bod na další zasedání AS FZS TUL, na které bude senát
detailněji seznámen s vědeckou a výzkumnou činností FZS TUL.
Diskuse: Senátoři vyjádřili souhlas s přesunutím tohoto bodu na další zasedání.
Návrh usnesení: AS FZS TUL přesouvá bod Informace AS FZS TUL o činnosti FZS TUL v oblasti vědecké
a výzkumné činnosti na další zasedání AS FZS TUL.
Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): 5-0-0
Z jednání odchází proděkan FZS TUL prof. Aleš Richter.
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11 Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost
Předseda AS FZS TUL uvedl možnost nominovat osobu fakulty na cenu MŠMT za vynikající vzdělávací
činnost.
Diskuse: Senátoři nepředložili žádný návrh.
Návrh usnesení: Hlasování (v pořadí pro-proti-zdržel se): -

12 Různé
12.1 Poděkování AS FZS TUL studentům FZS TUL
Předseda uvedl, že v době COVID-19 se studenti zapojili do celé řady aktivit a navrhl poděkovat studentům
FZS TUL i za AS FZS TUL.
Diskuze: FZS TUL obdržela několik poděkování od spolupracujících institucí. Předseda senátu informoval,
že usnesení bude rozesláno studentům.
Návrh usnesení: AS FZS TUL vyjadřuje touto formou poděkování studentům FZS TUL za jejich zapojení,
odhodlání, pomoc a reprezentaci FZS TUL při vykonávání nejrůznějších činností v rámci mimořádných
opatření v době pandemie, nejen v podmínkách poskytovatelů zdravotní služeb.
Hlasování: 5-0-0
12.2 Rozesílání pozvánky na zasedání AS FZS TUL
Proděkanka informovala o rozesílání pozvánky na zasedání AS FZS TUL studentům fakulty.
Diskuze: Senátoři nad touto možností diskutovali. Zasedání senátu probíhá dle Jednacího řádu AS FZS TUL.
Návrh usnesení: Hlasování: Předseda senátu ukončil zasedání AS FZS TUL, poděkoval senátorům za účast na jednání a pozval
je na příští zasedání.
Příští zasedání AS FZS TUL: 5. srpna 2020, 15:00 hod.

V Liberci dne 24. června 2020

Mgr. Magda Holá, DiS. (do 16:30)
zapsal tajemník AS FZS TUL

Mgr. Martin Krause, DiS.
předseda AS FZS TUL

Mgr. Michaela Přibíková (od 16:30)
zapsal člen AS FZS TUL
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