Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 6. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
13.4.2006

Místo konání: zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
Čas konání:
13:00 – 16:15
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
dle prezenční listiny
Mandátová komise: L. Pavlíčková, Č. Šandera
Návrhová komise: doc. Spousta, 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) Informace vedení fakulty
4) Akreditace – návrh struktury studijních programů a oborů. Projednání (§ 27
odst. 2 písm. a) zákona o VŠ, předloženo na zasedání 16.3.2006)
5) Disciplinární komise – závěrečné usnesení (§ 27 odst. 1 písm. f zákona o VŠ,
předloženo na zasedání 16.3.2006)
6) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrové řízení
7) Ekonomické záležitosti
• informace o předloženém rozpočtu VUT
• předložení rozpočtu FSI
8) Příprava „shromáždění akademické obce FSI“ (povinnost plyne z čl. 21 odst. 2
VJŘ AS FSI)
9) Informace z grémií
10) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
12) Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI Ing. Roupec. Úvodem přivítal děkana doc. Doupovce,
proděkana doc. Chmelíka a přítomné senátory a senátorky. Sdělil, že v průběhu jednání se
dostaví tajemník fakulty Ing. Dumek. Dále předseda AS FSI požádal o schválení o doplnění
programu k bodu č. 6.
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ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: L. Pavlíčková, Č. Šandera
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. Spousta, Dr. Popela
Hlasování:
pro: 31
proti: 0
zdržel se: 0
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Navržený program zasedání AS FSI byl schválen.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 4
Program zasedání byl schválen.
Kontrola zápisu: Ing. Roupec omluvil chybu, která vznikla v zápise z minulého zasedání.
Týkala se navržených zástupců AS FSI pro volbu ředitelů ústavů a vedoucí katedry jazyků.
V zápise nebyla uvedena Mgr. Návratová. Členům AS FSI bude znovu zaslána opravená
verze.
Hlasování:
pro: 32
proti: 0
zdržel se: 0
ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan fakulty doc. Doupovec informoval o:
• konkurzech na ředitele ústavů a katedru jazyků
• návštěvě rektora – jednání s vedením FSI o dlouhodobém záměru FSI
• změně předpisů VUT – vyjádření ke Statutu
• plánu prací FSI na rok 2006
• dopise ředitele ÚK doc. Hartla – schválení změny názvu „Odboru částí a mechaniky
strojů“ na „Odbor konstruování strojů“
Usnesení: AS FSI projednal žádost ředitele ÚK doc. Hartla na změnu názvu Odboru částí a
mechaniky strojů na Odbor konstruování strojů.
Hlasování:
pro: 31
proti: 0
zdržel se: 1
ad 4) Akreditace – návrh struktury studijních programů a oborů. Projednání (§ 27 odst.
2 písm. a) zákona o VŠ, předloženo na zasedání 16.3.2006)
Předseda AS FSI shrnul, že na minulém zasedání proděkan doc. Chmelík předložil AS FSI
předběžný návrh struktury studijních programů a oborů. Z diskuse na minulém zasedání AS
FSI a během přípravy vyplynuly některé změny. Proděkan doc. Chmelík zaslal dne 12.4.2006
elektronickou poštou členům AS FSI opravenou konečnou verzi struktury studijních
programů.
Provedené změny:
• BS:
- obor Letecký provoz byl přejmenován na Profesionální pilot (dle původní
specializace)
- obor Průmyslový design ve strojírenství byl přesunut do studijního programu
Aplikované vědy v inženýrství
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•

NMS:
- obor Letadlová technika byl rozdělen na obory Letecký provoz a Stavba letadel (dle
původní specializace)
- obor Dopravní a manipulační technika byl přejmenován na Automobilní a dopravní
inženýrství
- obor Inženýrská informatika a automatizace byl přejmenován na Aplikovaná
informatika a řízení a přesunut do studijního programu Strojní inženýrství

Proděkan doc. Chmelík podal detailní výklad k těmto změnám. AS FSI podle § 27 odst. 2
písm. a) zákona o VŠ návrh studijních programů projednává.
K tomuto bodu proběhla diskuse, ve které byl vysloven apel, aby po zrušení studijního oboru
„Technická aplikovaná ekologie“ byly předměty související s ekologií zachovány v ostatních
souvisejících studijních oborech. Ze strany pana proděkana bylo dáno ujištění, že tomu tak
bude.
Usnesení: AS FSI projednal akreditaci studijních programů.
Hlasování:
pro: 32
proti: 0
zdržel se: 0
ad 5) Disciplinární komise – závěrečné usnesení (§ 27 odst. 1 písm. f zákona o VŠ,
předloženo na zasedání 16.3.2006)
Seznam členů disciplinární komise předložil děkan doc. Doupovec na zasedání AS FSI dne
16.3.2006.
Členové disciplinární komise:
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)
Předseda AS FSI navrhl hlasovat o členech disciplinární komise hromadně.
Usnesení: AS FSI schvaluje návrh děkana jmenovat za členy disciplinární komise proděkana
doc. Knoflíčka, proděkana doc. Chmelíka, doc. Jiřího Spoustu, pana Lubomíra Klimeše, pana
Jiřího Puchnera a Ing. Václava Chytila.
Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdržel se: 2
ad 6) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrové řízení
Ředitel ÚDT prof. V. Píštěk zaslal dopis předsedovi AS FSI, ve kterém ho žádal o zástupce
AS FSI pro výběrové řízení na místo odborného asistenta s předpokládaným nástupem
červen/červenec 2006.
AS FSI navrhl doc. Pacala, náhradník Ing. Ramík
Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdržel se: 2
ad 7) Ekonomické záležitosti
• informace předloženém rozpočtu VUT
Dr. Popela, předseda ekonomické komise AS VUT, informoval senátory o přidělených
prostředcích z MŠMT:
- dojde ke zvýšení normativu na studenta o 2%
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- zvýšení finančních prostředků na absolventy
- pokles finančních prostředků pro VUT na specifikovaný výzkum
Tajemník FSI Ing. Dumek informoval o předkládaném návrhu rozpočtu FSI pro rok 2006.
Rozpočet FSI je zpracován jako vyrovnaný a navazuje na schválený rozpočet VUT v Brně.
Rozdělování dotací finančních prostředků na FSI pro rok 2006 se řídí jeho pravidly.
Tajemník FSI těsně před zahájením zasedání AS FSI zaslal všem členům senátu elektronickou
poštou návrh rozpočtu.
Poté podrobně rozebral jednotlivé části rozpočtu:
Příspěvek a dotace ze strany MŠMT pro VUT v Brně:
o na vzdělávací činnost pro rok 2006 je navýšen o 15,3% - došlo k mírnému nárůstu o
0,3%
o pokračuje pokles procentuálního podílu mezi ostatními VŠ v nároku na dotaci,
přičemž pro rok 2006 je tento pokles oproti roku 2005 o 7,3%
o prostředky na vzdělávací činnost a institucionální prostředky na specifikovaný
výzkum v roce 2006 jsou z MŠMT poskytnuty VUT v poměru 93,2 : 6,8
•

předložení rozdělení finančních prostředků FSI na rok 2006

V úvodu tajemník FSI Ing. Dumek seznámil AS FSI s návrhem rozdělení finančních
prostředků na FSI v roce 2006 a objasnil některé položky.
Zásady pro rozdělování mzdových prostředků na FSI:
Od 1.4.2006 platí nový Mzdový předpis VUT, ve kterém byla zrušen další mzda. Měsíční
objem mzdových prostředků je tak rozpočítáván na dvanáct měsíců. Stejně jako v roce 2005
není i v roce 2006 vytvářena finanční rezerva na krytí náhrad za dovolenou. Všechna
pracoviště budou disponovat s veškerými přidělenými mzdovými prostředky.
Další investiční prostředky:
o počáteční stav FRIMu k 31.12.2005 je 26.606 tis. Kč
o část prostředků je nutné účelově poskytnout na řešení projektů FRVŠ a GA ČR v roce
2006, prostředky ve výši 5.000 tis. Kč zůstávají rezervou FSI v investiční oblasti na
nepředvídatelné náklady
o plánované aktivace majetku (2.000 tis. Kč)
o prostředky ve výši 18.672 tis. Kč jsou určeny k rozdělení mezi jednotlivá pracoviště
fakulty, k rozdělení se použije stejná metodika jako v roce 2005
Tajemník odpovídal v diskusi na dotazy členů AS FSI týkající se rozpočtu.
Předseda finanční komise Ing. Ramík požádal členy AS FSI, aby případné připomínky
k navrhovanému rozpočtu zaslali finanční komisi, která se sejde s tajemníkem fakulty ke
konečnému zpracování.
ad 8 a 10) Příprava „shromáždění akademické obce FSI“ (povinnost plyne z čl. 21 odst.
2 VJŘ AS FSI) a stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
V souvislosti s tímto bodem byl projednán i bod č. 10.
AS FSI svolává podle Volebního a jednacího řádu čl. 21 odst. 2 shromáždění akademické
obce. Veřejné shromáždění se svolává jednou za rok.
Navržený termín je dne 18. 5. 2006.
Předpokládaný program:
- zpráva předsedy AS FSI o činnosti za uplynulé období
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- zpráva za FSI – děkan fakulty
- informace z AS VUT a RVŠ
- výroční zpráva o hospodaření AS FSI za rok 2005
Termín dalšího řádného zasedání AS FSI byl navržen na čtvrtek 4.5.2006 ve 13 hodin v
zasedací místnosti děkana.
Předběžný program:
- rozpočet FSI pro rok 2006
- příprava veřejného shromáždění akademické obce
- informace o přípravě předpisů
Hlasování:

pro: 23

proti: 0

zdržel se: 1

ad 9 a 11) Informace z grémií a různé
Body č. 9 a 11 se projednávaly společně.
Dr. Popela informoval o zasedání RVŠ – schválení Jednacího řádu Vědecké rady.
Dr. Popela dále informoval o zasedání AS VUT – vytvoření Evropského technologického
institutu (nebude vytvořen v Brně).
Ing. Roupec informoval o legislativních záležitostech – podrobné informace jsou na
webových stránkách AS VUT a RVŠ.
Doc. Píška měl dotaz na patentovou ochranu.
Poté bylo zasedání ukončeno.

Příloha :
Prezenční listina

Verifikoval: Ing. Jan Roupec PhD.
předseda AS FSI

Zapsala: Eva Vašinová

5

Lucie Pavlíčková
předsedkyně SK AS FSI

