Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 5. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
16.3.2006

Místo konání: zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
Čas konání:
13:00 – 16:00
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
dle prezenční listiny
Mandátová komise: doc. Spousta, L. Holá
Návrhová komise: doc. Horský, 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) Informace vedení fakulty
4) Schvalování člena Vědecké rady FSI (§ 27 odst. 1 písm. f zákona o VŠ)
5) Časový plán akademického roku 2006/2007 – projednání ( čl. 5 odst. 2 Statutu
FSI, čl. 2 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu VUT)
6) Disciplinární komise – předložení (§ 27 odst. 1 písm. f zákona o VŠ)
7) Zástupci AS FSI v komisích na obsazení míst ředitelů(ek) ústavů a vedoucí(ho)
katedry
8) Ekonomické záležitosti
• pravidla rozpočtu VUT
• změny předpisů VUT týkajících se ekonomických záležitostí
9) Legislativní záležitosti
• změny předpisů VUT
• příprava změn předpisů VUT
10) Informace z grémií
11) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
12) Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI Ing. Roupec. Přivítal děkana doc. Doupovce,
proděkana doc. Chmelíka a přítomné senátory a senátorky. Ing. Roupec přivítal také nového
člena AS FSI doc. Ing. Jiřího Buršu, PhD., který nastupuje na místo člena AS FSI po prof.
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Druckmullerovi. Prof. Druckmuller rezignoval na členství v AS FSI z důvodu členství ve VR
VUT a VR FSI. V současné domě má AS FSI 36 členů.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: doc. Spousta, L. Holá
Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdržel se: 1
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 31 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Horský, doc. Křupka
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Navržený program zasedání AS FSI byl schválen.
Hlasování:
pro: 31
proti: 0
zdržel se: 0
Program zasedání byl schválen.
Kontrola zápisu: bez připomínek.
ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan fakulty doc. Doupovec informoval o:
• dlouhodobém záměru FSI
• veřejném výběrovém řízení na ředitele ústavů a vedoucího katedry jazyků (uzávěrka
přihlášek do 10.4.2006) rozvojových programech – děkan požádal ústavy o projekty
na studijní opory
• Dnu firem – uskutečnil se dne 1.3.2006 – v letošním roce byla větší účast firem než
v předcházejících ročnících
• o počtu zkušebních termínů – bude se měnit Studijní řád VUT, který je pro celou VUT
jednotný
• záměru VUT zřídit novou fakultu
Proděkan fakulty doc. Chmelík informoval o:
• akreditaci – návrh struktury studijních programů předložil proděkan doc. Chmelík
členům senátu v písemné formě na dnešním zasedání. V tomto návrhu dochází k těmto
změnám – budou otevřené 2 bakalářské a 2 navazující magisterské studijní programy,
ruší se pětiletý magisterský obor a tříleté navazující studium, které mělo diferenční
ročník (nelze již akreditovat)
• zrušení specializací oborů
• zařazení humanitních předmětů – podrobnější informace jsou v Pokynech děkana
5/2006 na webových stránkách FSI
• sociálních stipendiích – student po dobu 10 měsíců dostane stipendium ve výši
1620Kč měsíčně. Jedná se o studenty, kteří mají nárok na přídavek na dítě ve zvýšené
míře
• ubytovacím stipendiu – nejsou známa kritéria rozdělení finanční částky, vláda zatím
nerozhodla
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•

poplatcích za studium – podle novely zákon o VŠ bude půlroční interval. Poplatky
budou vyměřovány od nového akademického roku
• klasifikovaném zápočtu – podle Studijního a zkušebního řádu je snaha vypustit
klasifikovaný zápočet
V diskusi Dr. Popela požádal proděkana doc. Chmelíka o písemné podklady pro
pedagogickou komisi AS VUT, která v současné době projednává Studijní řád
ad 4) Schvalování člena Vědecké rady FSI (§ 27 odst. 1 písm. f zákona o VŠ)
Předseda AS FSI Ing. Roupec konstatoval, že byla schválena VR FSI a současně děkan
fakulty předložil dodatečný návrh na dalšího člen VR FSI. Jedná se o pana Ing. Jiřího
Rosenfelda, CSc., generálního ředitele Slováckých strojíren.
AS FSI schvaluje podle § 27 odst. 1 písm. f zákona o VŠ záměr děkana jmenovat členy VR
FSI. Předseda AS FSI navrhl, aby hlasování o Ing. Rosenfeldovi bylo veřejné.
Usnesení: AS FSI schvaluje pana Ing. Jiřího Rosenfelda, CSc. Jako člena VR FSI.
Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdržel se: 3
Navržený kandidát byl zvolen.
ad 5) Časový plán akademického roku 2006/2007 – projednání ( čl. 5 odst. 2 Statutu FSI,
čl. 2 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu VUT)
Předseda AS FSI Ing. Roupec shrnul, že časový plán vyhlašuje děkan fakulty podle čl. 5 odst.
2 Statutu FSI po projednání v AS FSI. Návrh byl zaslán všem členům senátu dne 9.3.2006
elektronickou poštou.
Děkan fakulty v diskusi podal doplňující informace, které se týkaly délky zkouškového
období a počtu opravných termínů. Dále z diskuse vyplynulo, že by bylo dobré sjednotit
časové plány všech brněnských VŠ.
Usnesení: AS FSI projednal návrh časového plánu akademického roku 2006/2007. Na
základě diskuse doporučuje koordinaci časového plánu akademického roku mezi brněnskými
VŠ.
Hlasování:
pro: 32
proti: 0
zdržel se: 1
ad 6) Disciplinární komise – předložení (§ 27 odst. 1 písm. f zákona o VŠ)
Na minulém zasedání AS FSI bylo dohodnuto, že děkan předloží návrhy členů disciplinární
komise. Děkan doc. Doupovec zaslal všem členům AS FSI dne 9.3.2006 elektronickou poštou
návrh na složení disciplinární komise.
Členy disciplinární komise jsou:
proděkan doc. Knoflíček
proděkan doc. Chmelík
doc. Jiří Spousta
pan Lubomír Klimeš (student 1. ročníku Matematického inženýrství)
pan Jiří Puchner (student 3. ročníku strojního inženýrství)
Ing. Václav Chytil (doktorand, 1. ročník ÚAI)
Podle § 27 odst. 1 písm. f zákona o VŠ AS FSI schvaluje na návrh děkana jmenování a
odvolání členů disciplinární komise FSI. Návrh byl na dnešním zasedání poprvé projednán a
na příštím zasedání se bude návrh schvalovat.

3

ad 7) Zástupci AS FSI v komisích na obsazení míst ředitelů(ek) ústavů a vedoucí(ho)
katedry
Předseda AS FSI Ing. Roupec informoval, že podle Statutu FSI funkční období ředitelů
ústavů a vedoucí katedry jazyků je tříleté. Děkan fakulty sdělil, že funkční období končí
1.5.2006 a uzávěrka přihlášek do výběrového řízení bude 10.4.2006. Výběrová řízení na
obsazení míst ředitelů ústavů a vedoucí katedry budou probíhat od 17.4.2006.
Děkan fakulty doc. Doupovec požádal, aby v komisi pro výběrová řízení byli zástupci AS
FSI. Návrh doc. Spousty byl jmenovat členy AS FSI do komisí, přičemž výběr jednotlivých
schválených členů do konkrétních komisí by provedl pan děkan. V rozpravě o této záležitosti
byl tento návrh akceptován. Byl podán návrh, aby o všech navržených zástupcích se hlasovalo
společně.
Navržení zástupci AS FSI:
doc. RNDr. Jiří Spousta, PhD.
doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Horský, CSc.
doc. PaeDr. Dalibor Martíšek, PhD.
Mgr. Jana Návratová
Ing. Jan Roupec, PhD.
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.
doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.
RNDr. Pavel Popela, PhD.
Ing. Pavel Ramík
doc. Ing. Jiří Burša
Ing. Vojtěch Vitásek
Ing. Jan Brandejs, CSc.
Ing. Josef Štětina
RNDr. Ludmila Chvalinová, CSc.
Hlasování:
pro: 33
proti: 0
zdržel se: 0
Navržení zástupci AS FSI v komisích na obsazeí míst ředitelů/ředitelek ústavů a vedoucí(-ho)
katedry byli schváleni.
Ing. Roupec navrhl, aby body 8,9 a 10 programu byly spojeny.
ad 8, 9, 10) Ekonomické záležitosti, legislativní záležitosti, informace z grémií
Pravidla pro rozdělení finančních prostředků pro rok 2006 byla předložena tajemníkem
fakulty Ing. Dumkem na zasedání AS FSI dne 8.12.2005.
Ing. Popela podrobněji informoval o:
• pravidlech rozpočtu a změně předpisů VUT, které se týkají ekonomických záležitostí.
Na zasedání AS VUT dne 7.3.2006 byla schválena pravidla rozpočtů v rámci VUT
• novele mzdových předpisů, která se bude schvalovat na příštím zasedání AS VUT
dne 28.3.2006
• zasedání RVŠ – podrobnější informace jsou na webových stránkách www.radavs.cz,
www.vutbr.cz
Doc. Pacal otevřel diskusi o stravování zaměstnanců a doktorandů. V diskusi na toto téma
odpovídal tajemník fakulty Ing. Dumek, který se z pracovních důvodů na jednání AS FSI
dostavil později. Ing. Dumek sdělil členům AS FSI, že do jídelny budou instalovány turnikety
a tím se docílí, aby se přednostně stravovali zaměstnanci FSI v době špičky.
Doc. Pacal požádal o vyjádření Statutu pracovníků FSI, kteří se zúčastní jednání komisí.
Tajemník k tomuto problému sdělil, že se bude řešit na kolegiu děkana.
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Doc. Píška požádal o vyjasnění proplácení při účasti ve státnicových komisích.
ad 11) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
Termín dalšího řádného zasedání AS FSI byl navržen na čtvrtek 13.4.2006 ve 13 hodin v
zasedací místnosti děkana.
Předběžný program:
- schvalování disciplinární komise
- příprava veřejného shromáždění akademické obce
- návrh rozpočtu FSI
Hlasování:

pro: 28

proti: 0

zdržel se: 0

ad 12) Různé
Ing. Roupec podal informace o změně mzdového předpisu.
Dr. Popela podal doplňující informace ke změně mzdového předpisu.
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

