Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z ustavujícího zasedání nově zvoleného Akademického senátu
FSI VUTv Brně dne 27.10.2005

Místo konání: zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
Čas konání:
13:00 - 15:00 hod.
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
dle prezenční listiny
Zasedání řídil:
Ing. Roupec
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Souhrnná zpráva o výsledku voleb a představení zvolených členů AS FSI
Představení přizvaných účastníků jednání
Volba předsedy AS FSI
Volba místopředsedy AS FSI
Směrnice k přijímacímu řízení pro akademický rok 2006/2007 - předložení
Stanovení termínu prvního řádného zasedání AS FSI
Různé

Ustavující zasedání nově zvoleného AS FSI zahájil předseda volební komise Ing. Roupec.
Přivítal vedení fakulty děkana prof. Vačkáře a proděkany doc. Doupovce, doc. Chmelíka a
nově zvolené senátory a senátorky.
ad 1) Souhrnná zpráva o výsledku voleb a představení zvolených členů AS FSI
Předseda volební komise Ing. Roupec seznámil přítomné s průběhem voleb. Volby byly
platné až při druhém opakování.
První kolo - 11.10.2005 - volební účast 10.75% (nebyla splněna zákonem stanovená
hranice 30%)
První opakování - 12.10.2005 - volební účast 6.71% (opět nebyla splněna zákonem
stanovená hranice 30%)
Druhé opakování voleb - 13.10.2005 - volební účast 13.67% (u opakovaných voleb
není stanovena žádná hranice účasti). Volby byly platné.
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ad 2) Představení přizvaných účastníků jednání
Předseda volební komise Ing. Roupec představil nově zvolené senátorky a senátory a předal
jim osvědčení.
ad 3) Volba předsedy AS FSI
Ing. Roupec připomněl, že funkční období předsedy a místopředsedů AS FSI je jeden rok.
Průběh voleb je upraven Přílohou č. 1 volebního a jednacího řádu. Volba proběhne tajným
hlasováním hlasovacími lístky.
Navržený kandidát musí získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů a senátorek.
Volby řídí volební komise, která je ustanovena ze členů AS FSI. Volební komise pro volbu
předsedy a místopředsedů AS FSI je složena ze členů volební komise pro volby do AS FSI.
Volební komise:
doc. Martišek - předseda
Ing. Ramík, Dr. Popela, Ing. Štětina, doc. Pacal, doc. Spousta – zástupci
akademických pracovníků
D. Čechová, P. Vaněk – zástupci studentů
Volba předsedy AS FSI:
Navržený kandidát:
Ing. Jan Roupec, PhD.
27 hlasů
2 hlasy neplatné
Předsedou AS FSI pro funkční období 2005-2006 byl zvolen Ing. Jan Roupec, PhD.
ad 4) Volba místopředsedy AS FSI
AS FSI má dva místopředsedy, kteří jsou zároveň předsedy komor KAP AS FSI a SK AS FSI.
Volby místopředsedů se volí po komorách.
Volba místopředsedů AS FSI:
Navržený kandidát Komory akademických pracovníků AS FSI:
doc. Pacal
20 hlasů
2 hlasy neplatné
Předsedou Komory akademických pracovníků AS FSI pro funkční období 2005-2006
byl zvolen doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.
Navržený kandidát Studentské komory AS FSI:
pí. Lucie Pavlíčková
8 hlasů
1 hlas neplatný
Předsedkyní Studentské komory AS FSI pro funkční období 2005-2006 byla zvolena
paní Lucie Pavlíčková.
ad 5) Směrnice k přijímacímu řízení pro akademický rok 2006/2007 - předložení
O předložení Směrnice informoval předseda AS FSI Ing. Roupec. Směrnice byla předložena a
písemně zaslána. Konečné usnesení bude na příštím zasedání.
S menšími změnami seznámil senátory proděkan doc. Doupovec. Změna se týkala hlavně
bodu 24 a některých dat.
K tomuto bodu proběhla diskuse.
Předseda AS FSI Ing. Roupec navrhl zařadit do programu dva nové body:
ad 6) Volba předsedů stálých komisí AS FSI
ad 7) Návrh zástupce AS FSI do RVŠ
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ad 6) Volba předsedů stálých komisí
Předseda AS FSI Ing. Roupec podal informaci o Volebním a jednacím řádu AS FSI, podle
kterého má AS FSI pět stálých komisí, a to komise finanční, legislativní, organizační a
informační, komise pro vědu a výzkum, studijní komise.
Předsedové komisí budou voleni na prvním řádném zasedání.
ad 7) Návrh zástupce AS FSI do RVŠ
Ing. Roupec informoval přítomné o nutnosti delegování nového kandidáta do RVŠ. Na
posledním řádném zasedání dne 29.9.2005 byla zvolena za AS FSI do RVŠ doc. Münsterová.
Na ustavujícím zasedání AS VUT byla také navržena a zvolena do RVŠ doc. Münsterová.
Z tohoto důvodu nemá AS FSI svého zástupce v RVŠ.
AS FSI navrhl nového zástupce Dr. Popelu do ekonomické komise RVŠ.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se:1
Zástupcem AS FSI byl zvolen RNDr. Pavel Popela, PhD a byl navržen do ekonomické
komise RVŠ.
ad 8) Stanovení termínu prvního řádného zasedání AS FSI
Termín prvního řádného zasedání AS FSI byl navržen na čtvrtek 10.11.2005 ve 13 hodin
v zasedací místnosti děkana.
Předběžný program:
- Směrnice k přijímacímu řízení pro akademický rok 2005/2006
- Volba předsedů komisí
- Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem
ad 9) Různé
Děkan FSI prof. Vačkář poblahopřál zvolenému předsedovi, místopředsedům, senátorkám a
senátorům AS FSI a zvoleným zástupcům do RVŠ.
Dále pozval přítomné na Strojařské schody, které se uskuteční dne 9.11.2005, a 105. výročí
FSI dne 23.11.2005.
Ing. Roupec informoval o ustavujícím zasedání AS VUT, kde byl zvolen Dr. Popela
předsedou ekonomické komise AS VUT a o předvoleních setkáních k volbě kandidáta na
jmenování rektorem, které proběhnou ve dnech 31.10. - 4.11.2005.
Poté bylo zasedání ukončeno.
Příloha :
Prezenční listina
Verifikoval: Ing. Jan Roupec PhD.
předseda AS FSI
Zapsala: Eva Vašinová
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Lucie Pavlíčková
předsedkyně SK AS FSI

