Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 25. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 24.04. 2008
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: Ing. Roupec, Bc. Perzynová
Návrhová komise:
Ing. Ramík, doc. Pacal
Zasedání řídil:
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
Aktualizace dlouhodobého záměru FSI
Rozdělení finančních prostředků na FSI na rok 2008
Příprava veřejného shromáždění akademické obce
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: Ing. Roupec, Bc. Perzynová
Hlasování:
pro: 16 proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 18 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: Ing. Ramík, doc. Pacal
Hlasování:
pro: 18 proti: 0
zdržel se: 1

ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Program jednání byl schválen beze změn.
Hlasování:
pro: 19 proti: 0
zdržel se: 0
Zápis schválen bez připomínek.
Usnesení: AS FSI schvaluje zápis z předchozího zasedání AS bez připomínek.
Hlasování:
pro: 18 proti: 0
zdržel se: 1
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ad 3) Informace vedení fakulty
1. Doc. Doupovec obdržel návrh nového studijního oboru Vysoké školy polytechnické v Jihlavě,
ve kterém jsou uvedeni, bez jejich vědomí, jako garanti předmětů zaměstnanci VUT FSI a
seznámil senátory s dopisem, kterým FSI reaguje na tuto skutečnost a ve kterém upozorňuje
vedení Vysoké školy polytechnické, že FSI nebude figurovat jako garantující fakulta
studijních oborů jiných vysokých škol a pracovníci se 100% úvazkem na FSI nemohou
figurovat jako garanti předmětů jiných vysokých škol.
2. Vyšel Pokyn děkana o plagiátorství v závěrečných pracích.
3. Proděkan Chmelík připravuje prováděcí pokyn pro přijímací řízení do NMS. Přijímací řízení
bude mít dvě části – písemnou zkoušku z matematiky, fyziky a technické mechaniky a ústní
pohovor na ústavu. Studenti budou rozděleni do tří skupin: naši absolventi BS přijímací
zkoušku dělat nebudou, uchazeči z technických škol absolvují pohovor na ústavu, zájemci
z ostatních škol absolvují obě části.
4. Do konce dubna je možné vkládat výsledky do Apolla.

ad 4) Informace z grémií
Ing. Roupec informoval o zasedání AS VUT, na kterém byl schválen rozpočet VUT pro rok 2008.
Další informace se týkaly problematiky KaM:
- Doc. Doupovec seznámil senátory s e-mailem, který zaslal rektorovi VUT a prorektorovi
Novému a v němž je informoval o problémech se zajištěním obědů po zasedání VR FSI. Tyto
obědy vždy zajišťovaly KaM. Na posledním zasedání VR však odmítly obědy zajistit
s odůvodněním, že nemají kapacity a že FSI podpořila studenty usnesením senátu. Ve svém
mailu doc. Doupovec poukazuje na to, že kapacita KaM nemá souvislost s usnesením senátu
FSI. Po jednání se zástupci KaM sdělil prorektor Nový doc. Doupovci, že se jednalo o
nedorozumění.
- Ing. Roupec informoval o problematice KaM projednávaní na AS VUT, zejména o trestním
oznámení, které ředitel KaM podal na autory studentské petice. Vedení VUT se na jednání AS
VUT od tohoto oznámení distancovalo a nabídlo studentům právní pomoc.
- Na zmíněném zasedání AS VUT proběhla rovněž prezentace ředitele KaM. Mimo jiné v ní
zazněla i informace, že v žádné menze nikdy nemůže cena jídla pokrýt náklady na jeho výrobu
a ceny se těmto nákladům pouze zdola přibližují.
- Na úrovni VUT byly shromážděny náměty a připomínky k problematice stravování, jejich
sumarizaci provedli předseda senátu doc. Dalík a RNDr. Popela a předložili ji na neveřejném
zasedání AS VUT.
Dále Ing. Roupec upozornil na podzimní volby do AS FSI a VUT. V současné době probíhá
novelizace Volebního a jednacího řádu AS VUT.
RNDr. Popela seznámil senátory podrobněji s posledním vývojem ohledně KaM:
- KaM nemají právní subjektivitu, ředitel KaM nemá oprávnění jednat jménem VUT, neboť mu
byly odebrány plné moci, udělené rektorem VUT v předchozích obdobích. Ve věci podání
trestního oznámení se jedná o spor mimo VUT (trestní oznámení bylo podáno na dva studenty
– autora studentské petice a tvůrce webových stránek), rektor pověřil právníka VUT, aby
učinil kroky ve prospěch studentů.
- Sumarizace námětů a připomínek má dvě části – náměty k okamžitému řešení a otázky pro
kontrolní orgány. Tento materiál je důvěrný a bude předán DR KaM.
- Na své prezentaci uváděl ředitel KaM Grulich strukturu ceny, ze strany studentů jsou
k dispozici časové řady vývoje cen.
K rozpočtu VUT uvedl RNDr. Popela některá konkrétní čísla, hlavně vzhledem k FSI (viz. Zápis ze
zasedání AS VUT z 22.4.2008).
Na plánovanou přístavbu objektu C3 pro FEKT je v rozpočtu VUT pamatováno částkou 0,- Kč, dle
sdělení kvestora by ke stavbě došlo pouze po dohodě obou fakult.

ad 5) Aktualizace dlouhodobého záměru FSI
Aktualizace dlouhodobého záměru obsahuje rekapitulaci i cíle pro další období. Materiál byl rozeslán
senátorům mailem. Na svém minulém zasedání jej projednala VR FSI, byla vznesena jedna
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připomínka, na jejímž základě byl vyškrtnut záměr zřídit konkurenční bufet, neboť se jedná o běžné
provozní opatření, které není nutné uvádět v tak závažném strategickém dokumentu.
Doc. Doupovec odpověděl na dotazy senátorů a vyzval je k zasílání event. dalších připomínek.

ad 6) Rozdělení finančních prostředků FSI na rok 2008
Úvodem doc. Doupovec hovořil o problémech, které vznikly zvýšením mzdových tarifů, na které
fakulta neobdržela žádné zdroje, a zmínil se o možných rezervách, o které by bylo možno v druhé
polovině roku posílit mzdový fond. Dále informoval senátory o problémech ÚMZ (přidělené mzdové
prostředky nepokrývají potřeby ústavu) a navržených způsobech jejich řešení (použít FRIM ústavu,
příp. fakultní, zvýšit výkonnost ústavu, úspory na úrovni ústavu). Oproti původní verzi rozpočtu také
došlo k navýšení prostředků pro řešitele výzkumných záměrů.
Podrobné informace o jednotlivých změnách oproti původní verzi vzniklých v průběhu projednávání
rozpočtu ve FK AS FSI podal Ing. Dumek.
Stanovisko FK: FK doporučuje Rozdělení finančních prostředků na rok 2008 se zapracovanými
připomínkami ke schválení.
Usnesení: AS FSI schvaluje předložený návrh Rozdělení finančních prostředků FSI na rok 2008
se zapracováním připomínek projednaných na zasedání AS FSI dne 24.4.2008.
Hlasování:
pro: 19 proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení: AS FSI vítá závazek vedení FSI v případě kladného vývoje hospodaření fakulty posílit
v průběhu roku mzdový fond.
Hlasování:
pro: 16 proti: 0
zdržel se: 3
Usnesení: AS FSI s ohledem na dostupné finanční zdroje vítá zachování existence prostředků pro
podporu doktorského studia a podpůrných prostředků adresovaných řešitelům vědecko-výzkumných
projektů ve výši vycházející z objemů řešených projektů CEP a CEZ v minulém roce.
Hlasování:
pro: 17 proti: 0
zdržel se: 2

ad 7) Příprava shromáždění akademické obce
Usnesení: AS FSI stanovuje termín shromáždění akademické obce na 22. května 2008 ve 14.00 hod.
Hlasování:
pro: 17
proti: 0
zdrželi se: 1
Do programu budou zařazeny:
- rekapitulace činnosti AS FSI
- zpráva děkana FSI
- informace k reformě VŠ
Místo konání bude upřesněno.

ad 8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
Termín dalšího zasedání byl navržen na čtvrtek 22. května 2008 ve 12.30 hod v zasedací místnosti
děkana FSI. Do programu budou zařazeny zejména následující body:
- Příprava voleb
- Aktualizace dlouhodobého záměru
Hlasování:
pro: 17
proti: 0
zdrželi se: 1

ad 9) Různé
Tento bod neměl věcnou náplň.
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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