Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 27. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
21.4.2005

Místo konání: zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
Čas konání:
13:00 - 16:00 hod.
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
dle prezenční listiny
Mandátová komise: doc. Čermák, Ing. Stejskal
Návrhová komise: doc. Pacal, P. Vaněk
Zasedání řídil:
doc. Martišek
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) Časový plán akademického roku 2005/2006 – projednání (čl. 5 odst. 2 Statutu
AS FSI)
5) Příprava veřejného zasedání
6) Příprava voleb do AS VUT a AS FSI VUT
7) Návrh rozdělení dotace finančních prostředků FSI VUT na rok 2005
8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
9) Informace z grémií
10) Různé

Předseda AS FSI doc. Martišek zahájil zasedání. Přivítal přítomné senátory a senátorky a
vedení fakulty FSI děkana prof. Vačkáře, proděkany doc. Doupovce a doc. Chmelíka a
tajemníka FSI Ing. Kotka.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: doc. Čermák, Ing. Stejskal
Hlasování:
pro: 16
proti: 0
zdržel se: 4
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Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 20 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Pacal, P. Vaněk
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 1
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Předseda AS FSI se vyjádřil ke stavu plnění usnesení : na posledním zasedání AS FSI byly
vzneseny připomínky k fakultním stránkám k odkazům – veškeré nedostatky byly odstraněny.
Body programu beze změn, v případě nutnosti bude operativně přesunut bod 7.
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 0
Kontrola zápisu: bez připomínek.
ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan fakulty prof. Vačkář informoval o:
• profesorských diplomech, které převezmou doc. Šikola a doc. Malenovský
26.4.2005 v Karolinu
• VR – schválení FR VŠ (skupina A) – FSI podalo 9 projektů, tajným
hlasováním členů VR prošlo 6 projektů
• kritériích pro přidělování kolejních míst pro akademický rok 2005/2006
ad 4) Časový plán akademického roku 2005/2006 – projednání (čl. 5 odst. 2 Statutu AS
FSI)
Informace o předloženém časovém plánu podal proděkan doc. Doupovec. Materiál byl zaslán
všem senátorům elektronickou poštou. V časovém plánu je několik základních změn, a to:
•
•
•

začátek vyučovací hodiny je v celou hodinu, délka vyučovací hodiny je 50
minut, přestávka 10 minut
délka semestrů ve všech ročnících je 13 týdnů
2 typy bakalářských studijních programů

Časový plán akademického roku AS FSI projednává, po projednání v AS FSI ho vyhlašuje
děkan fakulty (viz čl.5 odst.2 Statutu FSI).
K tomuto bodu proběhla diskuse.
Usnesení: AS FSI projednal časový plán akademického roku 2005/2006 a nemá námitek.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 0
ad 5) Příprava veřejného zasedání akademické obce FSI
AS FSI svolává jednou za rok shromáždění akademické obce VUT FSI podle Volebního a
jednacího řádu AS (čl.21 odst.2). AS FSI předkládá zprávu o své činnosti za minulé období.
Navržený termín je 19.5.2005 nebo 26.5.2005.
Předběžný program:
- zpráva předsedy AS FSI o činnosti za minulé období
- informace o činnosti RVŠ a AS VUT
- vystoupení děkana fakulty
- výroční zpráva o hospodaření AS FSI za rok 2004
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- informace proděkanů AS FSI
- diskuse
ad 6) Příprava voleb do AS VUT a AS FSI VUT
Tento bod byl částečně projednán na minulém zasedání.
Předseda AS FSI doc. Martišek zopakoval přítomným členům senátu, že obdržel dopis od
předsedy AS VUT doc. Zbořila. Doc. Zbořil informuje, že dne 8.3. 2005 byly vyhlášeny
volby do AS VUT, je přiložen harmonogram jejich přípravy. Dále žádá o kontrolu Volebního
a jednacího řádu fakult VUT a posouzení, zda jsou v souladu s novým zněním Statutu VUT a
Volebního a jednacího řádu AS VUT.
Předseda AS FSI seznámil přítomné s legislativní stránkou voleb a s nejdůležitějšími termíny.
Nejbližším úkolem je v tuto chvíli volba volební komise.
Legislativní komise prostudovala Statut FSI a Volební a jednací řád AS FSI v souvislostech
s VŠ zákonem a s platnými předpisy VUT. Zabývala se právním výkladem požadavku
přímých a rovných voleb. Projednávala rovněž možnost změny volebního systému, zejména
možnost „volby po komorách“ (učitelé volí jen učitele, studenti jen studenty). Tato možnost
byla písemně konzultována i s předsedou AS VUT. Předseda AS FSI citoval stanovisko
předsedy AS VUT: Požadavek přímých a rovných voleb znamená, nutnost jediného volebního
obvodu, tj. „volba po komorách“ není možná.
Legislativní komise AS FSI konstatovala, že předpisy FSI jsou v souladu s předpisy VUT.
K tomuto bodu proběhla diskuse:
Dr. Popela: Potvrzuje, že výše uvedenou změnu Volebního a jednacího řádu by AS VUT
neschválil. Upozorňuje na podobné pokusy chemické fakulty, které jsou legislativní komisí
AS VUT opakovaně odmítány. Dopis předsedy AS FSI s výše uvedeným dotazem byl předán
legislativní komisi AS VUT k dalšímu vyjádření. Doporučuje proto, aby i s dosavadní
odpovědí předsedy AS VUT tvořil přílohu tohoto zápisu.
Doc. Spousta: Výše zmíněný právní názor je legitimní a akceptovatelný, měli bychom se však
zamyslet nad možnostmi seznámení akademické obce s jednotlivými kandidáty a nad celým
průběhem volební kampaně.
Dr. Popela: Doporučuje, aby volební komice byla velmi početná vzhledem k technicky
náročnému sčítání hlasů.
Usnesení: AS FSI konstatuje, že platný Statut FSI a Volební a jednací řád AS FSI je zcela
v souladu s VŠ zákonem a platnými předpisy VUT a ukládá předsedovi AS FSI, aby o této
skutečnosti informoval předsedu AS VUT.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Návrh rozdělení dotace finančních prostředků FSI VUT na rok 2005
Návrh byl předložen na minulém zasedání.
Diskuse:
Děkan FSI VUT Prof. Vačkář: Vedení fakulty se snažilo v době od podání návrhu na
minulém zasedání AS FSI najít ještě nějaké možnosti dofinancování výzkumných záměrů.
Proto došlo k jistým změnám, které budou dále předneseny.
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Předseda finanční komise doc. Pacal: Všichni senátoři obdrželi před více jak čtyřmi týdny
návrh rozpočtu, který zohledňoval skutečnosti, které v té době platily. Mezitím byl schválen
rozpočet VUT, který v jistých bodech situaci poněkud změnil. Na finanční komisi se obraceli
zástupci akademické obce i členové senátu s otázkou možnosti alespoň částečného dokrytí
financování výzkumných záměrů. V několika jednáních byly vytvořeny předpoklady , aby byl
tento požadavek realizován. Uvažovali jsme o částečném dofinancování výzkumných záměrů
A a dokonce i B, a C. Tyto změny zde měly být dnes prezentovány. V průběhu včerejšího
odpoledne jsme se na zasedání finanční komise dověděli o závazku, o kterém jsme dosud
nebyli informováni Týká se financování knihovnických služeb, o kterém bude informovat p.
proděkan Švejcar.
Proděkan Švejcar: Před asi osmi nebo devíti lety získaly všechny fakulty příspěvek na hrazení
všech časopisů z úrovně VUT. Dnes se jedná o částku asi 1,92 mil. Kč. Asi před rokem a půl
se začala vytvářet tzv. konsorcia, která sdružují nejvýznamnější knihovny v republice. Pro nás
z toho vyplývá povinnost odebírat některé časopisy, aby byly k dispozici v elektronické síti,
díky níž máme přístup ke stovkám časopisů v elektronické podobě. Jedná se o smlouvu na
období 2004-2008. Částka, kterou tato smlouva vyžaduje, činí pro letošní rok 1 110 039,-- Kč.
Ing. Ramík: Částka, se kterou je ovšem nutno počítat v letošním rozpočtu, činí 1.92 mil. Kč.
Tajemník FSI Ing. Kotek informoval o předloženém návrhu rozpočtu FSI pro rok 2005.
Rozpočet FSI je zpracován jako vyrovnaný a navazuje na schválený rozpočet VUT. Oproti
verzi předložené na minulém zasedání bylo třeba provést některé změny, týká se především
financování knihovnických služeb. Jednotlivé kapitoly rozpočtu byly podrobně rozebrány.
Doc. Martišek připomíná, že za této situace je nutné nejdříve posoudit, zda předložené změny
jsou podstatné či nepodstatné a upozorňuje, že v prvním případě není možné přijmout
konečné usnesení k návrhu na tomto zasedání.
Ing. Roupec požádal o informace, co by tato situace znamenala.
Tajemník Kotek: Neschválený rozpočet znamená rozpočtové provizorium s dopadem na celé
financování FSI včetně mezd (osobní ohodnocení).
Doc. Pacal: Shrnuje: knihovnické služby budou vykryty snížením centrálních výdajů,
snížením výdajů na opravy dle požadavků ústavů a snížením rezervy děkana. V případě, že
nějaké prostředky z centrálních zdrojů přijdou, bude AS FSI informován a bude diskutováno
jejich použití.
Na závěr diskuse bylo konstatováno, že uvedené změny se nedotkly mzdových prostředků.
Usnesení: Vlivem změn na úrovni VUT byly v předloženém rozpočtu provedeny nepodstatné
změny vynucené dotací knihovnických služeb.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení: AS FSI projednal rozdělení dotace finančních prostředků na FSI VUT v Brně pro
rok 2005 a předložený návrh schvaluje.
Hlasování:
pro: 22
proti: 1
zdržel se: 0
Předložený návrh rozpočtu pro rok 2005 byl schválen.
Předseda AS FSI: Letošní procedura schvalování rozpočtu byla velmi obtížná, mnohem
obtížnější však bylo sestavení rozpočtu tak, aby mohl být schválen. Bylo by vhodné ocenit
práci pana tajemníka formou usnesení.
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Doc Spousta: Práce tajemníka je třeba si vážit. Je to ale práce, za kterou je placen, a neměla
by být oceňována usnesením.
Děkan FSI VUT Prof. Vačkář: vyjádřil uspokojení nad schválením rozpočtu. Poděkoval panu
tajemníkovi za jeho práci a senátorům za přijetí rozpočtu.
Ing. Kolíbal: Ocenění práce kohokoliv je možné vždycky vyjádřit, ale ocenění usnesením je
velmi problematické.
Usnesení: AS FSI oceňuje práci Ing. Kotka, tajemníka FSI, na přípravě dokumentu Rozdělení
dotace finančních prostředků na FSI v roce 2005 v letošních mimořádně obtížných
podmínkách.
Hlasování:
pro: 15
proti: 3
zdržel se: 3
ad 8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
Termín zasedání AS FSI byl navržen čtvrtek 19.5.2005 ve 13 hodin – zasedání AS FSI a
poté veřejné zasedání.
Hlasování:

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 1

ad 9) Informace z grémií
Dr. Popela informoval o „Hevlínských tabulkách“, které byly navržené na výjezdním zasedání
EK AS VUT v Hevlíně (zápis č.4/2005 AS VUT).
ad 10) Různé
Ing. Ramík požádal o zaslání finální verze rozpočtu všem členů AS FSI.
Tajemník FSI Ing. Kotek informoval o dofinancování výzkumných záměrů.
Dále poděkoval EK AS FSI za spolupráci při tvorbě rozpočtu.

Poté bylo zasedání ukončeno.
Přílohy:
• prezenční listina
• časový plán akademického roku 2005/2006
• dopis předsedy AS FSI předsedovi AS FSI s odpovědí
• rozdělení dotace finančních prostředků FSI VUT na rok 2005 ve schváleném znění

Verifikoval:
Doc. PaedDr. Dalibor Martišek,Ph.D.
předseda AS FSI

Ing. Klára Bönischová
předsedkyně SK AS FSI

Zapsala: Eva Vašinová
V Brně dne 25.4.2005
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