Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 23. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
13.03. 2008

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 16:15
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
doc. Spousta, Ing. Janečková
Ing. Ramík, Ing. Katolický
Ing. Roupec

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Informace vedení fakulty
Informace z grémií
Pravidla rozdělení finančních prostředků
Zpráva o hospodaření FSI za rok 2007
Problematika KaM
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI Ing. Roupec. Přivítal hosty – děkana FSI doc.
Doupovce, tajemníka Ing. Dumka a všechny přítomné členy AS FSI.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: doc. Spousta, Ing. Janečková
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 1
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 21 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: Ing. Ramík, Ing. Katolický
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 2
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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: 22
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: 2
ad 3) Informace vedení fakulty
Doc. Doupovec informoval o následujících událostech:
1. Proběhla akreditace doktorských studijních programů se standardní dobou studia na 4
roky. Obory Strojírenská technologie a Inženýrská mechanika byly schváleny na
poloviční dobu studia, ostatní obory na plnou dobu studia.
2. Pan děkan se zmínil o umístění FSI v Hospodářských novinách.
3. Byla udělena Zlatá medaile fakulty prof. Ing. Petru Horylovi, CSc. z VŠB – TU
Ostrava.
4. Pan děkan předložil AS návrh na doplnění VR o prof. Ing. Radima Faranu, CSc.,
děkana Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava.
5. Na minulé VR proběhla úspěšně dvě habilitační řízení a jedno řízení ke jmenování
profesorem.
ad 4) Informace z grémií
Ing. Roupec informoval o zasedání AS VUT, na kterém byl předložen Rozpočet VUT a byla
schválena novelizace mzdového předpisu, která navyšuje tarify o 8%.
RNDr. Popela podal doplňující informace ohledně Rozpočtu VUT a zvýšení tarifů. Dále
informoval o proběhnutém sněmu RVŠ, další informace se týkaly reformy VŠ: v červnu
budou předloženy dvě novely zákonů souvisejících s VŠ, předpokládané dokončení Bílé
knihy je koncem roku.
ad 5) Pravidla rozdělení finančních prostředků
Pravidla rozdělení finančních prostředků, předložená na minulém zasedání AS, byla
projednána FK za účasti vedení fakulty. Tato jednání nevedla k výrazným změnám
v Pravidlech, s jednotlivými úpravami seznámil senátory tajemník fakulty.
Stanovisko FK: Pravidla rozdělení finančních prostředků je možno schválit.
Usnesení: AS FSI schvaluje Pravidla rozdělení finančních prostředků pro rok 2008 se
zapracovanými připomínkami projednanými na zasedání AS FSI dne 13.3.2008.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 0
ad 6) Zpráva o hospodaření FSI za rok 2007
Tajemník Ing. Dumek seznámil senátory se změnami, provedenými ve Zprávě o hospodaření
na základě podnětů FK.
FK doporučuje Zprávu o hospodaření FSI za rok 2007 doplnit a projednat na příštím zasedání
AS.
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ad 7) Problematika KaM
Ing. Roupec informoval o usnesení, které přijal AS VUT, ve kterém žádá AS fakult, aby se
zabývaly problematikou stravování a připomínky akademické obce předaly EK AS VUT do
5.4.2008.
RNDr. Popela nejdříve krátce popsal dosavadní vývoj, a dále senátory informoval o jednáních
DR KaM, EK AS VUT a o dalších konkrétních usneseních, přijatých AS VUT na návrh
zástupců AS FSI k problematice KaM a s ní související peticí studentů (viz. zápis ze zasedání
AS VUT ze dne 11. března 2008).
Děkan Doc. Doupovec informoval senátory o tom, že stížnosti zaměstnanců FSI (ohledně
gramáže, cen, účtování) přednesl na kolegiu rektora a i případné další připomínky bude
předávat vedení VUT, příp. DR KaM.
V diskusi zazněla řada názorů na danou problematiku, zejména konstatování, že problémy
v areálu FSI trvají již od doby transformace bývalé zaměstnanecké jídelny na FSI na
restauraci Q, že AS FSI byl v minulosti mnohokrát opakovaně nucen reagovat a pokoušet se
řešit připomínky zejména z řad zaměstnanců FSI podané jako podněty AO k jednání AS FSI a
vždy si přitom uvědomoval, že řešení této problematiky mu nepřísluší a nemá k ní ani žádné
pravomoci. Proto většina připomínek byla v minulosti řešena buď apelem na vedení FSI, aby
se pokusilo o nápravu jednáním s vedením KaM, nebo pověřením zástupců FSI v AS VUT
přenést tyto problémy na půdu AS VUT.
V diskusi přítomných členů AS zazněly názory upozorňující na to, že v některých případech
zaměstnanci KaM (tj.servisního pracoviště VUT) na připomínky členů akademické obce FSI
buď nereagovali nebo reagovali odmítavě až neadekvátně (viz ztížení dostupnosti knihy přání
a stížností, aj.). Převládl rovněž názor, že projevenou nespokojenost studentů nelze ignorovat
a že snaha řešit problém prostřednictvím médií (otevřený dopis zaměstnanců KaM a pod.) je
zejména v době přijímání přihlášek ke studiu velmi nevhodnou propagací VUT.
Z diskuse a návrhů jednotlivých senátorů vyplynulo následující usnesení, které bude předáno
předsedovi AS VUT:
Usnesení: AS FSI vyjadřuje zásadní nesouhlas s postupem vedení KaM při naplňování
původního poslání KaM zajišťovat odpovídající stravování studentům a zaměstnancům VUT,
čímž je hrubě poškozováno dobré jméno VUT, proto na základě dlouhodobých zkušeností
žádá odvolání pana Grulicha z funkce ředitele KaM.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 0
V souvislosti s žádostí AS VUT o zaslání připomínek ohledně problematiky stravování přijal
AS FSI následující usnesení:
Usnesení: AS FSI pověřuje předsedkyni SK AS FSI ke shromažďování připomínek
k problematice stravování a jejich předání AS VUT do 5.4.2008.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 0
ad 8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
Termín dalšího zasedání byl navržen na čtvrtek 27. března 2008 ve 13.00 hod v zasedací
místnosti děkana FSI. Do programu budou zařazeny:
- Zpráva o hospodaření
- Rozpočet FSI
Hlasování:

pro: 18

proti: 0

zdrželi se: 1
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S ohledem na stanovení termínu dalšího zasedání navrhl předseda AS FSI zkrátit předkládací
lhůtu návrhu děkana FSI na doplnění VR FSI.
Usnesení: AS FSI se usnáší na zkrácení předkládací lhůty v otázce doplnění VR o prof.
Faranu na dva týdny.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0
ad 9) Různé
V návaznosti na informace z grémií byli zástupci FSI v AS VUT dotazováni na některé
aspekty rozpočtu VUT, v diskusi zazněla informace, že oba zástupci FSI v AS VUT z řad
akademických pracovníků nemohou být z důvodu pracovní cesty přítomni na zasedání AS
VUT, na kterém by mělo být přijato závěrečné usnesení k rozpočtu VUT. Z nastalé diskuse
vyplynul návrh usnesení:
Usnesení: AS FSI žádá AS VUT, aby při schvalování Rozdělení finančních prostředků na rok
2008 umožnil, např. volbou termínu, účast zástupci AS FSI.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0

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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