Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 1. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 10. 11. 2005

Místo konání: zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
Čas konání:
13:00 - 15:15 hod.
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
dle prezenční listiny
Mandátová komise: Dr. Chvalinová, Ing. Brandejs
Návrhová komise: prof. Druckmüller, Dr. Popela
Zasedání řídil:
Ing. Roupec
Program:
1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
3) Ustavení stálých komisí AS FSI
4) Volba předsedů stálých komisí AS FSI
5) Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem FSI, pokynů a termínů pro
její přípravu
6) Ustavení volební a návrhové komise pro volbu kandidátů na jmenování
děkanem, jmenování jejího předsedy
7) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
8) Informace z grémií
9) Různé
Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI Ing. Roupec. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s
programem zasedání. Vzhledem k programu zasedání, které se týkalo převážně organizačních
záležitostí AS FSI, se omluvil děkan prof. Vačkář a proděkani.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Dr. Chvalinová, Ing. Brandejs
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 26 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: prof. Druckmüller, Dr. Popela
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 2
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
Program zasedání byl schválen.
Kontrola zápisu: bez připomínek.

zdržel se: 0

ad 3) Ustavení stálých komisí AS FSI
Ing. Roupec připomněl, že podle Volebního a jednacího řádu AS FSI zřizuje AS FSI pět
stálých komisí, a to:
- komise finanční
- komise legislativní
- komise informační a organizační
- komise pro vědu a výzkum
- komise studijní
Usnesení: AS FSI ustavil stálé komise ve složení:
Komise finanční
1. M. Hnízdil
2. doc. Křupka
3. doc. Pacal
4. Dr. Popela
5. Ing. Přímal
6. Ing. Ramík
7. Ing. Štětina
• Komise legislativní
1. prof. Druckmüller
2. doc. Martišek
3. L. Pavlíčková
4. doc. Spousta
• Komise organizační a informační
1. Dr. Chvalinová
2. P. Nováčková
3. Ing. Píša
4. Ing. Štětina
5. P. Vaněk
• Komise pro vědu a výzkum
1. Ing. Běhounek
2. D. Čechová
3. doc. Horský
4. Ing. Charvát
5. doc. Jícha
6. Ing. Katolický
• Komise studijní
1. Ing. Brandejs
2. D. Čechová
3. Dr. Dočkal
4. L. Holá
5. Mgr. Návratová
6. K. Pavlů
7. K. Perzynová
8. Č. Šandera
•
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Hlasování:

pro: 27

proti: 0

zdržel se: 1

ad 4) Volba předsedů stálých komisí AS FSI
Předseda AS FSI Ing. Roupec připomněl, že průběh voleb je upraven Přílohou č. 1 Volebního
a jednacího řádu AS FSI. Volba proběhne tajným hlasováním hlasovacími. Kandidát musí
získat platné hlasy od nadpoloviční většiny přítomných členů AS FSI. Průběh voleb řídí
komise ustanovená z členů AS FSI.
Volební komise: Dr. Chvalinová, Ing. Brandejs
Volba předsedů stálých komisí AS FSI:
finanční:
Ing. Ramík
legislativní:
doc. Martišek
informační a organizační:
Ing. Píša
Ing. Štětina
pro vědu a výzkum:
doc. Jícha
doc. Horský
studijní:
D. Čechová

28 hlasů
29 hlasů
16 hlasů
12 hlasů
14 hlasů
13 hlasů
28 hlasů

V komisi pro vědu a výzkum nebyl v prvním kole zvolen žádný z kandidátů (přítomno 29
členů AS FSI), a proto podle Volebního řádu postupují do druhého kola dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Ve druhém kole je zvolen kandidát, který obdrží nejvyšší počet
platných hlasů.
Druhé kolo:

doc. Jícha
doc. Horský

14 hlasů
13 hlasů

Předsedy stálých komisí AS FSI byli zvoleni:
Komise finanční:
Ing. Ramík
Komise legislativní:
doc. Martišek
Komise informační a organizační:
Ing. Píša
Komise pro vědu a výzkum:
doc. Jícha
Komise studijní:
D. Čechová
ad 5) Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem FSI, pokynů a termínů pro
její přípravu
Volba kandidáta na jmenování děkanem FSI proběhne podle Volebního a jednacího řádu AS
FSI Příloha 2. Bude zvolena volební a návrhová komise. Právo navrhnout kandidáta má každý
člen akademické obce. Návrhy kandidátů budou předány volební a návrhové komisi v písemné podobě. Kandidát vypracuje volební program a návrh týmu proděkanů, tyto materiály
budou předány volební a návrhové komisi. Komise vyhotoví kandidátní listinu a na
shromáždění akademické obce kandidáti představí svůj volební program a zodpoví dotazy
členů akademické obce.
Ing. Roupec zaslal všem členům senátu elektronickou poštou materiál pro vyhlášení volby
kandidáta na jmenování děkanem z roku 2002. Bylo konstatováno, že materiál je vyhovující i
pro současnou volbu děkana. Změní se pouze body, které se týkají termínů vlastní volby a
předcházejících akcí a jména členů volební komise.
Ing. Roupec zaslal také předběžné návrhy termínů akcí, které jsou spojené s volbou děkana:
• 21.11.2005 ve 13 hodin - uzávěrka návrhů kandidátů na jmenování děkanem FSI,
• 28.11.2005 - uzávěrka vypracování volebního programu a jeho předání volební a
návrhové komisi,
• 6.12.2005 ve 13 hodin - předvolební shromáždění v posluchárně P5,
• 8.12.2005 - volba kandidáta na jmenování děkanem FSI na řádném zasedání AS FSI.
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Usnesení: AS FSI v Brně vyhlašuje volbu kandidáta na jmenování děkanem s následujícími
termíny:
• 21.11.2005 do 13 hodin - návrhy kandidátů,
• 28.11.2005 do 13 hodin vypracování volebního programu a předání volební a
návrhové komisi,
• 6.12.2005 ve 13 hodin - předvolební shromáždění,
• 8.12.2005 - volba kandidáta na jmenování děkanem.
Další podrobnosti jsou uvedené v příloze k zápisu.
Hlasování:

pro: 28

proti: 0

zdržel se: 0

ad 6) Ustavení volební a návrhové komise pro volbu kandidátů na jmenování děkanem,
jmenování jejího předsedy
Členy volební a návrhové komise jmenuje a odvolává AS FSI z řad svých členů. Předsedu
volební a návrhové komise jmenuje AS FSI na návrh komise.
Navržení kandidáti volební a návrhové komise:
doc. Martišek
Ing. Ramík
D. Čechová
doc. Křupka
Ing. Píša
doc. Pacal
P. Vaněk
Usnesení: AS FSI jmenuje volební a návrhovou komisi pro volbu kandidáta na jmenování
děkanem ve složení: doc. Martišek, Ing. Ramík, D. Čechová, doc. Křupka, Ing. Píša, doc.
Pacal a P. Vaněk.
Hlasování:

pro: 28

proti: 0

zdržel se: 0

Předseda volební a návrhové komise.
Volební a návrhová komise navrhla jmenovat předsedou doc. Pacala.
AS FSI jmenuje předsedou volební a návrhové komise pro volbu kandidáta na
jmenování děkanem doc. Pacala.
Hlasování:

pro: 27

proti: 0

zdržel se: 1

ad 7) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
Termín dalšího řádného zasedání AS FSI byl navržen na čtvrtek 8.12.2005 ve 13 hodin v
zasedací místnosti děkana.
Hlasování:

pro: 27

proti: 0

zdržel se: 1

Předběžný program:
- Volba kandidáta na jmenování děkanem - 13:30 hodin
- Směrnice pro přijímací řízení - závěrečné usnesení
- Pravidla pro rozdělení finančních prostředků na rok 2006
- Informace tajemníka FSI o dodatečných finančních prostředcích pro rok 2005
Hlasování:

pro: 27

proti: 0

zdržel se: 1

ad 8) Informace z grémií
Předseda AS FSI podal informace o zasedání AS VUT o volbě kandidáta na jmenování
rektorem. Kandidátem na jmenování rektorem VUT byl zvolen v prvním kole prof. Rais,
získal 14 hlasů. Podrobnější informace jsou na webových stránkách AS VUT.
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V diskusi vystoupil Dr. Popela s dalšími informacemi z AS VUT.
ad 9) Různé
Ing. Roupec zaslal všem senátorům elektronickou poštou petici, jedná se o novelu
vysokoškolského zákona, která omezuje samosprávu vysokých škol. Petici zaslal všem
senátům veřejných vysokých škol J. Říha, místopředseda AS UK, J. Švec z Akademického
centra studentských aktivit a V. Donthová, předsedkyně SK VUT v Brně.
Usnesení: AS FSI se připojuje k petici proti omezení samosprávy veřejných VŠ a fakult a
pověřuje předsedu AS FSI, aby informoval iniciátory petice.
Hlasování:

pro: 26

proti: 0

zdržel se: 0

Předsedkyně Studentské komory pí. Pavlíčková informovala o zasedání studijní komise, která
podala návrh na změnu ve Směrnici pro přijímací řízení pro rok 2006. AS FSI navrhl, aby se
studijní komise k projednání změn sešla s proděkanem doc. Doupovcem.

Poté bylo zasedání ukončeno.

Příloha :
Prezenční listina
Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem

Verifikoval: Ing. Jan Roupec PhD.
předseda AS FSI

Zapsala: Eva Vašinová
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Lucie Pavlíčková
předsedkyně SK AS FSI

