Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 2. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
8.12.2005
Místo konání: zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
Čas konání:
13:00 - 15:30 hod.
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
dle prezenční listiny
Mandátová komise: Ing. Brandejs, L. Holá
Návrhová komise: Ing. Ramík, doc. Křupka
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) Pravidla pro rozdělování finančních prostředků na rok 2006
4) Informace tajemníka FSI
5) Směrnice k přijímacímu řízení pro akademický rok 2006/2007 - závěrečné
usnesení
6) Informace volební a návrhové komise pro volbu kandidátů na jmenování
děkanem o průběhu příprav voleb
7) Volba kandidáta na jmenování děkanem
8) Zástupce AS FSI v komisi pro výběrové řízení
9) Informace z grémií
10)
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
11)
Různé
Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI Ing. Roupec.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Ing. Brandejs, L. Holá
Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 32 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: Ing. Ramík, doc. Křupka
Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdržel se: 2
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
K tomuto bodu nebyly žádné připomínky ani protinávrhy. Vzhledem k pracovním
povinnostem tajemníka FSI byl podán návrh na změnu bodu 6 a 7. Tyto body budou
přesunuty místo bodů 3 a 4. Ostatní body zůstanou ve stejném pořadí.
Hlasování:
pro: 32
proti: 0
zdržel se: 0
Program zasedání byl schválen.
Kontrola zápisu: bez připomínek.
ad 3) Pravidla pro rozdělení finančních prostředků na rok 2006
Tajemník FSI Ing. Dumek omluvil pozdní zaslání materiálu elektronickou poštou, které bylo
zaviněno pozdním dodáním materiálu z VUT.
K pravidlům pro rozdělení finančních prostředků sdělil, že předložený návrh vychází z
pravidel schválených v roce 2004. Dochází k některým změnám, které se týkají:
- zajištění finanční podpory pro patentovo-právní ochranu na úrovni fakulty
- zvýšení prostředků na časopisy - konsorciální časopisy budou hrazeny z prostředků
VUT, časopisy pro ústavy budou hrazeny z prostředků fakulty
- změna na plánované investiční akce na rok 2006
- některé změny v odpisech na úrovni VUT a ústavů
Při rozdělování dotací bylo zachováno třetinové pravidlo.
ad 4) Informace tajemníka FSI
K tabulce k dodatečnému rozdělení finančních prostředků tajemník sdělil, že se děje podle
rozdělování neinvestičních prostředků na ústavy z počátku roku 2005 a není uplatněné
třetinové pravidlo.
Předseda ekonomické komise Ing. Ramík shrnul, že ekonomická komise AS FSI projednala
rozdělení finanční rezervy a nemá zásadních připomínek.
Usnesení: AS FSI souhlasí s předloženým rozdělením finanční rezervy AS VUT na jednotlivá
pracoviště fakulty vycházejícím z pravidel pro rozdělování finančních prostředků na FSI.
Hlasování:

pro: 32

proti: 0

zdržel se: 0

ad 5) Směrnice k přijímacímu řízení pro akademický rok 2006/2007 - závěrečné
usnesení
Předseda AS FSI Ing. Roupec shrnul, že Směrnice byla předložena na minulém zasedání AS
FSI.
Předsedkyně studijní komise Daniela Čechová informovala, že se studijní komise sešla
s proděkanem doc. Doupovcem a dohodli se na provedení menších úprav ve směrnici. Po
těchto úpravách doporučuje studijní komise Směrnici ke schválení.
Hlasování:

pro: 32

proti: 0

zdržel se: 0

AS FSI schválil Směrnici pro akademický rok 2006/2007.
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ad 6) Informace volební a návrhové komise pro volbu kandidátů na jmenování děkanem
o průběhu příprav voleb
Předseda AS FSI Ing. Roupec informoval, že podle Volebního a jednacího řádu AS FSI řídí
volby volební a návrhová komise. Členové volební a návrhové komise byli zvoleni na
minulém zasedání ve složení:
D. Čechová
doc. Křupka
doc. Martišek
doc. Pacal
Ing. Píša
Ing. Ramík
P. Vaněk
Komise navrhla ze svého středu předsedu doc. Pacala. Doc. Pacal se z dnešního jednání
omluvil (zahraniční služební cesta). Komise se dohodla, aby pro volbu kandidáta na
jmenování děkanem zastoupil předsedu doc. Pacala Ing. Ramík.
Ing. Ramík se ujal řízení volby a podal informace o dosavadním průběhu příprav volby
kandidáta na jmenování děkanem. V souladu s Volebním a jednacím řádem byl vyhlášen
návrh na kandidáty na jmenování děkanem. Volební a návrhová komise obdržela jediný návrh
na kandidáta - společný návrh devíti ústavů. Tímto kandidátem je doc. Doupovec, který
v současné době zastává funkci proděkana.
Kandidátní listina a volební program kandidáta byl uveden na webových stránkách FSI a na
veřejné informační tabuli FSI. Ing. Ramík podrobně zrekapituloval příslušné ustanovení
volebního řádu pro volbu kandidáta na jmenování děkanem a vysvětlil platný způsob
označení hlasovacího lístku.
ad 7) Volba kandidáta na jmenování děkanem
Voleb se zúčastnilo 34 členů AS FSI z celkového počtu 36. Bylo vydáno 34 hlasovacích
lístků. Volební a návrhová komise sečetla hlasy s tímto výsledkem:
doc. Doupovec
32 hlasů
Ing. Ramík a předseda AS FSI Ing. Roupec přivedli uchazeče o funkci děkana spolu s děkanem FSI a proděkanem prof. Švejcarem do zasedací místnosti a poblahopřáli nově zvolenému
kandidátovi.
Ing. Ramík vyhlásil výsledek voleb a konstatoval, že podle Volebního a jednacího řádu byl
kandidátem na jmenování děkanem nadpoloviční většinou hlasů všech senátorů AS FSI
zvolen

doc. RNDr. Miroslav Doupovec CSc.
ad 8) Zástupce AS FSI v komisi pro výběrové řízení
Předseda AS FSI Ing. Roupec uvedl, že byl požádán o jmenování zástupce pro výběrové
řízení:
- 1 asistent na poloviční úvazek na Ústav mechaniky, mechatroniky a biomechaniky
(výběrové řízení se koná 4.1.2006). Navržený kandidát doc. Pata
Hlasování:
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pro: 33

proti: 0

zdržel se: 1

ad 9) Informace z grémií
Děkan FSI prof. Vačkář poblahopřál nově zvolenému kandidátovi na jmenování děkanem a
informoval o průběhu 105. výročí FSI.
Proděkan doc. Doupovec informoval o vyhodnocení studijních opor.
Proděkan prof. Švejcar informoval o výzkumných záměrech.
Informace z AS VUT a RVŠ podali členové Ing. Roupec a Dr. Popela, který zároveň podal
informace o zasedání ekonomické komise AS VUT, jíž je předsedou.
Podrobnější informace jsou na webových stránkách AS VUT a RVŠ.
ad 10) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
Termín dalšího řádného zasedání AS FSI byl navržen na čtvrtek 19.1.2006 ve 13 hodin v
zasedací místnosti děkana.
Hlasování:

pro: 27

proti: 0

zdržel se: 1

Předběžný program:
- návrh Vědecké rady
- pravidla pro rozdělení finančních prostředků
ad 11) Různé
Ing. Ramík požádal volební komisi o podepsání volebního protokolu.
Ing. Porteš vznesl připomínku ke snižující se kvalitě stravování. S touto připomínkou
souhlasila většina senátorů.
Ing. Brandejs vznesl námitku ke studijním oporám. Tento problém objasnil doc. Doupovec.
Na závěr zasedání děkan fakulty prof. Vačkář a předseda AS FSI Ing. Roupec popřáli všem
členům senátu hezké svátky a hodně zdraví a úspěchů v novém roce.
Poté bylo zasedání ukončeno.
Příloha :
Prezenční listina
Protokol o volbě 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

