Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 17. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 11. 3. 2004

Místo konání:
Čas konání:
Přítomni:
Omluveni:
Mandátová komise:
Návrhová komise:
Zasedání řídil:

zasedací místnost děkana, FSI VUT, Technická 2, Brno
13:00 – 15:45 hod.
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Dr. Lepková, doc. Martišek
doc. Pacal, doc. Horský
Dr. Jaroš

Program:
1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
3) Informace vedení fakulty
4) Návrh rozpočtu FSI pro r. 2004
5) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
6) Informace z grémií
7) Různé
Zasedání zahájil předseda AS FSI Dr. Jaroš, který přivítal přítomné senátory a senátorky a
tajemníka fakulty Ing. Kotka. Omluvil nepřítomnost děkana fakulty prof. Vačkáře (jednání o
výzkumných záměrech s prof. Ondráčkem).
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Dr. Lepková, doc. Martišek.
Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 20 členů AS FSI
a zasedání je tedy usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Pacal, doc. Horský.
Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se: 3
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Návrh programu:
Hlasování:
pro: 21

proti: 0

zdržel se: 0

Kontrola zápisu: Proděkan doc. Chmelík požádal o opravu bodu 7) zápisu z minulého
zasedání. Sjednocení termínů výuky všech ročníků bakalářského a magisterského studijního
programu, zejména posledního závěrečného ročníku, není plánováno od příštího
akademického roku, jak je uvedeno v zápisu, ale od akademického roku 2005/2006.
Během projednávání tohoto bodu se dostavil nový člen AS FSI Ing. Žák (ÚST), kterému
předseda AS FSI Dr. Jaroš předal osvědčení o členství v AS FSI. Ing. Žák se ujal funkce po
Mgr. Koukalovi (KJ), který rezignoval ze zdravotních důvodů. V současné době tak má AS
FSI plný počet 36 členů.
ad 3) Informace vedení fakulty
Bez příspěvku.
ad 4) Návrh rozpočtu FSI pro r. 2004
Tajemník FSI Ing. Kotek informoval o předkládaném návrhu rozpočtu FSI pro rok 2004. Do
rozpočtu byly zahrnuty všechny náležitosti reorganizovaných pracovišť, dosud se však
nepodařilo uzavřít dohody o převodu majetku, dislokačních změnách a technickém
zabezpečení u nově vzniklého Ústavu metrologie a zkušebnictví. Tato záležitost má vliv
pouze na oblast investic a neovlivní tím FSI jako celek.
Rozpočet FSI je zpracován jako vyrovnaný, přičemž navazuje na schválený rozpočet VUT
v Brně a řídí se pravidly pro rozdělování dotací finančních prostředků na FSI VUT v Brně pro
rok 2004.
Ing. Kotek poté rozebral hlavní skutečnosti, které hrály roli při sestavování rozpočtu:
− nárůst dotace MŠMT na 1 studenta z 30.029,– Kč na 32.990,– Kč,
− meziroční nárůst dotace VUT na výukovou činnost cca o 21 %, pokles dotace na výzkum o
cca 0,7 %,
− poměr dotací na výuku a na výzkumnou činnost přicházejících z MŠMT na VUT je
91,5 : 8,5 %, u dotací přicházejících z VUT na FSI však už 82,3 : 17,7 % (zejména proto,
že odpisy investičního majetku jsou hrazeny z ukazatele „A“, tzn. dotací na výuku),
− u FSI došlo k nárůstu dotace „A“ o 25,7 %, avšak poklesu dotace „VaV“ o 8,5 %,
− poměr mezi mzdovými prostředky „A“ a „VaV“ nekopíruje poměr přicházejících dotací,
neboť mzdové prostředky jsou stanoveny jako zůstatek po odečtení příslušných nákladů;
tento poměr nicméně leží mezi poměrem odpovídajících dotací z MŠMT a VUT,
− celkový nárůst mzdových prostředků o 10,3 % znamená posílení mzdového fondu oproti
stavu z února 2004.
V oblasti nákladů
− sice došlo v r. 2003 k úsporám za energii, nyní se však zvýší DPH u řady položek (energie,
stavební práce, úklid atd.),
− porostou rovněž náklady na opravy a údržbu (opravy střechy + učeben v budově A4 aj.),
− v tabulce nejsou nyní uváděny výdaje za telefon (děkanát je zahrnuje ve svých výdajích,
ústavy je budou hradit z provozních nákladů),
− nově bylo zavedeno prospěchové stipendium v LS 1. ročníku,
− posílena je rovněž částka na exkurze studentů, o něž byl v minulém roce velký zájem,
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− oproti loňsku byl navýšen rezervní fond děkana (z důvodu případného krytí vyšších
dopadů změn poměrů v tomto roce – změna DPH, clo + DPH při dovozech ze zemí EU +
nepředpokládané výdaje při redislokaci ústavů). Nebude-li tento fond do konce roku
vyčerpán, bude tak jako letos rozpuštěn do mezd v prosincové výplatě.
V oblasti výnosů
− se očekává snížení plateb FP za služby v souvislosti s jejím odstěhováním do nové budovy,
− rovněž výnosy z nájmů klesají, protože dochází k postupnému vypovídání smluv z důvodu
nedostatku prostorů FSI,
− u CŽV se zvyšuje sazba DPH z 0 na 22 %, takže v případě pevně nasmlouvaných cen
dojde k poklesu zisku,
− v rozpočtu nejsou zahrnuty poplatky za nadstandardní dobu studia, které plynou do
stipendijního fondu.
V oblasti investičních prostředků
− je nutné část prostředků účelově poskytnout na řešení projektů FRVŠ, GAČR a na podporu
řešení VC (příloha 8).
− Prostředky ve výši 65 tis. Kč budou vyměněny za neinvestiční prostředky na úhradu
splátek vozidla ÚMI FSI. Další podíl splátek si uhradí ÚMI ze svých zdrojů.
− Prostředky ve výši 4.000 tis. Kč, viz příloha 13, zůstávají rezervou FSI v investiční oblasti
na nepředvídané náklady (např. aktivace majetku v rozsahu vyšším než je současný odhad,
změna legislativy v oblasti DPH apod.).
− Současný stav FRIM vychází zejména z aktivací majetku v r. 2003, v průběhu 3–4 let by
však měla být vytvořena rezerva cca 15 mil. Kč, proto se v budoucnu předpokládá návrh
na změnu financování investic na FSI.
Předseda FK AS FSI doc. Pacal doplnil, že ve sporné otázce objemu mzdových prostředků
pracovišť za rok 2003 použitého ve výpočtu pro r. 2004 (viz usnesení k bodu 4) předchozího
zasedání AS FSI) došlo s vedeních fakulty k dohodě, že bude použit přidělený mzdový fond,
protože odpovídá výkonům ústavů a KJ.
Tajemník fakulty poté zodpověděl dotazy týkající se případné rekonstrukce opláštění budovy
A1 (doc. Pacal), pojmu „aktivace investičního majetku“ (Ing. Ramík), rekonstrukce hal C1
(doc. Spousta) a nižšího procentuálního navýšení mzdových prostředků FSI oproti navýšení
dotace FSI (Ing. Ramík).
Předseda finanční komise AS FSI doc. Pacal požádal členy AS FSI, aby případné připomínky
k navrhovanému rozpočtu zaslali finanční komisi ke konečnému zpracování do 26.3.2004.
Podrobnější informace o rozpočtu pro rok 2004 jsou na webových stránkách FSI.
ad 5) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
Termín dalšího řádného zasedání AS FSI byl navržen na čtvrtek 8. 4. 2004 ve 13 hodin
v zasedací místnosti děkana.
Předběžný program:
− návrh rozpočtu FSI pro r. 2004 – konečné usnesení,
− informace o plánovaných redislokacích FSI v r. 2004–2005 (Ing. Kotek).
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 0
ad 6) Informace z grémií
Dr. Lepková informovala o:
− 4. zasedání Rady VŠ, které se konalo 19.2.2004 v Praze (reforma vysokého školství),
− novele zákona o VŠ, kterou připravil prof. Zlatuška se senátorem prof. Roubíčkem.
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Podrobnější informace lze nalézt v elektronickém časopise ALMA MATER – viz
http://www.radavs.cz.
Dále informovala o zasedání AS VUT dne 9.3.2004 a
− schválení rozpočtu VUT na r. 2004,
− připravované revizi legislativy VUT (statutů fakult a volebních a jednacích řádů AS),
− ocenění kvestora VUT tajemníkovi FSI Ing. Kotkovi za jeho práci při zavádění nového
ekonomického systému SAP.
Ing. Jelínek informoval o připravované reformě financování kolejí a menz (oddělení obou
kapitol, adresné přidělování aj.). Tyto návrhy jsou ve stádiu příprav.
ad 7) Různé
Předseda AS FSI Dr. Jaroš seznámil členy AS s dopisem zaslaným elektronickou poštou,
který se týká protestní podpisové akce FF UK Praha proti dlouhodobému podceňování
veřejného vysokého školství v ČR, probíhající v rámci tzv. „Týdne neklidu“.
AS FSI a vedení FSI organizaci podpisové akce nepodpoří.
Poté bylo zasedání ukončeno.

Zapsal: Eva Vašinová
V Brně dne 19.3.2004
Přílohy:
o Prezenční listina.

Verifikoval:

Dr. Ing. Michal Jaroš

Daniela Čechová

předseda AS FSI

předsedkyně SK AS FSI
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