Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 22. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
14. 02. 2008

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 15:30
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
doc. Spousta, sl. Říhová
doc. Martišek, doc. Křupka
Ing. Roupec

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. Informace z grémií
5. Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT
v Brně pro akademický rok 2008/2009 – závěrečné usnesení
6. Pravidla rozdělení finančních prostředků – předložení a první projednání
7. Zpráva o hospodaření FSI za rok 2007 – předložení a první projednání
8. Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
9. Různé
Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI Ing. Roupec. Přivítal hosty – děkana FSI doc.
Doupovce, proděkana FSI doc. Chmelíka, tajemníka Ing. Dumka a všechny přítomné členy
AS FSI.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: doc. Spousta, sl. Říhová
Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se: 0
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 18 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Martišek, doc. Křupka
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
Program jednání byl schválen beze změn.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0

zdržel se: 0

Zápis schválen bez připomínek.
Usnesení: AS FSI schvaluje zápis z předchozího zasedání AS bez připomínek.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 0
ad 3) Informace vedení fakulty
Doc. Doupovec informoval zejména o následujících událostech:
1. Na základě požadavku odborů by mělo na VUT dojít k nárůstu mzdových tarifů o 8%.
2. Proběhla porada ředitelů ústavů.
3. Senátoři byli informováni o projektech prof. Stehlíka a prof. Šikoly.
4. Fakultě byly přiděleny peníze na rozvojové programy.
5. Na příštím zasedání pan děkan předloží aktualizaci dlouhodobého záměru fakulty.
ad 4) Informace z grémií
Ing. Roupec doplnil informaci pana děkana ohledně zvýšení mzdových tarifů: mzdové tarify
na VUT jsou upraveny vnitřním předpisem, který schvaluje senát VUT, uvedené navýšení
bude obsaženo v návrhu novely mzdového předpisu, ta ale zatím nebyla AS VUT předložena.
Byl novelizován statut VUT, došlo k některým doplněním a rozšířením vzhledem ke zřízení
vysokoškolského ústavu. V souvislosti s tím je řešeno i zastoupení akademických pracovníků
a kmenových studentů vysokoškolských ústavů a dalších součástí VUT v AS VUT.
Byla schválena Pravidla rozdělování finančních prostředků VUT.
ad 5) Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT
v Brně pro akademický rok 2008/2009 – závěrečné usnesení
Usnesení: AS FSI schvaluje Směrnici pro přijímací řízení v doktorských studijních
programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2008/2009.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 0
ad 6) Pravidla rozdělení finančních prostředků – předložení a první projednání
Děkan doc. Doupovec předložil Pravidla rozdělení finančních prostředků a seznámil senátory
s hlavními tezemi návrhu:
- Snížení podílu studentohodin na 10%.
- tzv. „Slavíkovy vzorce“ prozatím zachovat beze změny.
- Třetinové pravidlo: vzhledem ke skutečnosti, že toto pravidlo nebylo v poslední době
použito k tlumení poklesu, ale spíše bránilo nárůstu, zmínil se doc. Doupovec o
možnosti modifikace tohoto pravidla na „dvoutřetinové“, tzn. pokles i nárůst by se
projevil dvěma třetinami.
- Zachovat finanční podíl fakulty na úhradě za odebírané časopisy.
- FRIM: z prostředků FRIMu byla vybudována laboratoř virtuální reality (slavnostní
otevření je plánováno na březen) a vybavení počítačových učeben ÚK. Pro další
období navrhuje pan děkan z prostředků FRIMu financovat dva projekty, které byly
podány jako projekty FRVŠ, ale nebyly vybrány, dalším návrhem je podpora
technologických oborů, např. dofinancování obráběcího centra.
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Tajemník Ing. Dumek promítl senátorům prezentaci a podal vysvětlení k jednotlivým bodům.
Poté doc. Doupovec a Ing. Dumek zodpověděli dotazy senátorů.
Usnesení: AS FSI ukládá FK, aby ve spolupráci s tajemníkem FSI analyzovala vliv časových
rozdílů mezi odvedenými výkony a jejich úhradou včetně dopadu jejich variability.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Zpráva o hospodaření FSI za rok 2007 – předložení a první projednání
Tajemník fakulty komentoval jednotlivé body předložené Zprávy o hospodaření FSI za rok
2007 a zodpověděl dotazy senátorů.
Usnesení: AS FSI ukládá FK, aby se ve spolupráci s tajemníkem FSI zabývala předloženou
Zprávou o hospodaření FSI za rok 2007 a vysoce oceňuje předložení Zprávy před
předložením rozdělení finančních prostředků na FSI na rok 2008.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 0
ad 8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
Termín dalšího zasedání byl navržen na čtvrtek 13. března 2008 ve 13.00 hod v zasedací
místnosti děkana FSI. Do programu budou zařazeny:
- Pravidla rozdělení finančních prostředků
- Zpráva o hospodaření
Hlasování:

pro: 21

proti: 0

zdrželi se: 1

ad 9) Různé
Na Ústavu metrologie a zkušebnictví bude probíhat výběrové řízení na místo odborného
asistenta. Navržený kandidát do komise pro výběrové řízení: RNDr. Milana Faltusová.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 1
Doc. Jícha upozornil na problém s účtováním obědů a ostatního sortimentu v menzách.
Usnesení: AS FSI pověřuje zástupce v AS VUT, aby problém s účtováním obědů a
doplňkového sortimentu v menzách přenesli na Dozorčí radu KaM.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 0
RNDr. Popela přednesl několik poznámek týkajících se převážně připravované reformy VŠ.
Poté bylo zasedání ukončeno.

Příloha :
Prezenční listina
Verifikoval: Ing. Jan Roupec Ph.D.
předseda AS FSI

Bc. Petra Nováčková
předsedkyně SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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