Zápis ze zasedání AS FT 19. 12. 2016
Přítomni: doc. Bajzík, Ing. Bergmanová, Ing. Lenfeldová, Ing. Nemčoková, Ing. Špánková,
Ing. Pechočiaková, Ing. Novotná, Ing. Louda, Ing. Šaman
Přizváni: Ing. Drašarová (děkanka), Ing. Brzezinová (tajemnice), Ing. Krupincová (proděkanka),
Program:
1. Statut fakulty textilní – návrh změn.
2. Různé.
Průběh zasedání:
1. Odsouhlasení programu – předsedkyně senátu požádala senát o změnu pořadí projednávání
Statutu FT a různého. Program i změna pořadí projednávání byla odsouhlasena všemi přítomnými
členy AS FT.
2. Různé – děkanka Drašarová informovala o střetu zájmů, který vznikl mezi FT TUL a firmou SCILIF.
Podrobně senátu vysvětlila, v čem střet zájmů spočívá a proč na základě této situace kontroluje
obecné pravidlo, které vyplývá z & 15 a & 19 Pracovního řádu TUL.
a. Každý zaměstnanec, který má vedlejší podnikatelskou činnost musí tuto skutečnost
oznámit svému zaměstnavateli a podat žádost o vykonávání této vedlejší podnikatelské
činnosti.
b. Duševní vlastnictví získané v hlavním pracovním poměru nesmí být využíváno k vlastní
vedlejší výdělečné činnosti.
c. Stejně tak, tato vedlejší výdělečná činnost nesmí být prováděna na zařízeních FT TUL.
3. Statut FT – na základě změn vyplývajících z novely zákona o vysokých školách bylo přepracováno
právním oddělením TUL znění Statutu FT. AS FT provedl první čtení Statutu. Vznesené připomínky
budou prodiskutovány s Mgr. Prokopem, zapracovány do Statutu a předloženy AS FT jako podklad
k příštímu zasedání.
4. Různé – vedoucí katedry textilních technologií předložila žádost o změnu názvu katedry a to
z důvodu personální reorganizace. Budoucí zaměření katedry nebude pouze na textilní technologie,
ale na technologie obecně, proto žádá o změnu názvu na: Katedra technologií a struktur, s tím, že
by zkratka katedry zůstala stejná jako doposud - KTT (katedra se zkratkou KTS již na TUL existuje).
Projednání této žádost bude zařazeno na program příštího zasedání AS FT.
5. Termín dalšího zasedání AS FT byl stanoven na 6. 1. 2017 na 10:30.

V Liberci dne 5. 1. 2017
Zapsala: Ing. Jana Špánková
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Ing. Renáta Nemčoková
předsedkyně AS FT TUL

