Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 2. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
18. 12. 2008

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 14:30
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Ing. Houfek, Bc. Druckmüllerová
sl. Molliková, Ing. Bednář
doc. Martišek

Program:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Informace vedení fakulty
Ustavení stálých komisí a volba předsedy organizační a informační komise (Volební a jednací
řád AS FSI, příloha 1, čl. 5)
Pravidla pro přijímací řízení v r. 2009 – konečné usnesení (§ 27 odst. e Zákona o VŠ)
Informace z grémií
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI doc. Martišek. Přivítal hosty – děkana FSI doc.
Doupovce a proděkana doc. Chmelíka a všechny přítomné členy AS FSI.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Ing. Houfek, Bc. Druckmüllerová
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 29 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: sl. Molliková, Ing. Bednář
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 2
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Zápis schválen bez připomínek.
Usnesení: AS FSI schvaluje zápis z předchozího zasedání AS bez připomínek.
Hlasování:
pro: 32
proti: 0
zdržel se: 0
K programu nebyly vzneseny žádné připomínky.
ad 3) Informace vedení fakulty
Doc. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
1) Člen VR FSI prof. Drahoš byl zvolen předsedou AV ČR.
2) Od letošního roku bude studentská anketa probíhat po skončení každého semestru
elektronicky.
ad 4) Ustavení stálých komisí a volba předsedy organizační a informační komise
Došlo ke změně ve složení stálých komisí – do komise pro vědu a výzkum se přihlásil doc.
Pospíšil a do organizační a informační Ing. Roupec.
Usnesení: AS FSI ustavuje stálé komise ve složení:
Finanční:
Ing. Houfek
Ing. Katolický
doc. Křupka
doc. Pacal
RNDr. Popela
Ing. Ramík
doc. Štětina
p. Holešovský
sl. Zavíralová

Studijní:
Ing. Bednář
Ing. Brandejs
doc. Roučka
Mgr. Veselá
Bc. Druckmüllerová
sl. Kučerová

Legislativní:
RNDr. Dvořák
doc. Martišek
Ing. Roupec
Bc. Kutálek

Věda a výzkum:
Ing. Matoušek
Ing. Návrat
Ing. Paloušek
Ing. Pantělejev
doc. Pospíšil
doc. Raudenský
prof. Spousta
doc. Štětina
prof. Švejcar
Ing. Beran

Organizační a informační:
RNDr. Chvalinová
Ing. Roupec
p. Janda
P. Kráčmar
Hlasování:

pro: 32

proti: 0

zdržel se: 0

Doc. Martišek navrhl do volební komise pro volbu předsedy organizační a informační komise
doc. Houfka a Bc. Druckmüllerovou.
Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdržel se: 2
Navržený kandidát: RNDr. Chvalinová - 31 platných hlasů - zvolena
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ad 5) Pravidla pro přijímací řízení v r. 2009 – konečné usnesení
Studijní komise projednala pravidla pro přijímací řízení a doporučuje jejich schválení
v předloženém znění.
Usnesení: AS FSI schvaluje Pravidla pro přijímací řízení v roce 2009 v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 31
proti: 0
zdržel se: 1
ad 6) Informace z grémií
RNDr. Popela rozeslal senátorům informace mailem.
RNDr. Popela odpověděl na dotaz prof. Spousty ohledně náhradové komise: na základě
požadavku AS VUT byl zvýšen počet zástupců AO v náhradové komisi z jednoho na tři (doc.
Hanáček, RNDr. Lepková, Ing. Hanušová). Ing. Dumek odpovídal na dotazy dalších senátorů
ohledně zrušení náhradových komisí na fakultách a jejich centralizace na rektorátě – důvody
tohoto kroku nebyly fakultám sděleny. Prof. Spousta požádal senátory o zjištění názorů členů
AO. Doc. Martišek požádal zástupce v AS VUT, aby zjistili důvody zrušení náhradových
komisí na fakultách, legislativní komise zjistí, podle jakého předpisu jsou náhradové komise
zřizovány. AS FSI se touto problematikou bude zabývat na příštím zasedání.
Ing. Roupec informoval o dopise AS FIT senátorům VUT, ve kterém se vyjadřuje
znepokojení s nárůstem prováděcích předpisů a norem a s tím souvisejícím nárůstem
administrativní práce akademických pracovníků. Konkrétním příkladem, citovaným v dopise,
je novelizace Statutu VUT a návrh směrnice „Tvorba a vydávání organizačních a řídících
dokumentů na VUT v Brně“. Ing. Roupec je však v tomto případě toho názoru, že tato
směrnice má své opodstatnění, neboť upravuje tvorbu dalších směrnic a předpisů a vznikla na
popud minulého AS VUT, který požadoval, aby v dokumentech VUT byl systém a aby bylo
jasně dáno, kdo je oprávněn jaký dokument navrhnout a vydat. Směrnice navíc nijak
nezvyšuje administrativní zátěž akademickým pracovníkům, nepřidává jim žádné povinnosti,
ale naopak jim přidává některá práva. Rovněž novela Statutu se týká zpřesnění ve výčtu osob
a jimi vydávaných dokumentů a reaguje na kritiku příslušné pasáže minulým AS VUT.
Dále Ing. Roupec informoval senátory o diskuzi, která proběhla na AS VUT ohledně toho,
zda v dokumentech VUT uvádět citace ze zákonů, nebo zda stačí uvést odkaz.
Také upozornil senátory na novelizaci Mzdového předpisu, Pracovního řádu, Disciplinárního
řádu a Statutu VUT, přičemž až na Disciplinární řád se jednalo o formální úpravy.
ad 7) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 12.2.2009 ve 13.00 hod v zasedací místnosti
děkana. Do programu budou zařazeny následující body:
- Pravidla pro rozdělení finančních prostředků - předložení
- Problematika náhradových komisí
- Předložení návrhu na zrušení ÚMZ
Hlasování:

pro: 28

proti: 0

zdržel se: 0

ad 8) Různé
Doc. Martišek informoval senátory o výši a způsobu vyplácení odměn za práci v AS.
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Ing. Dumek informoval o výši prostředků, vyplacených v duchu předchozích dohod v další
mzdě. V souvislosti s přípravou staveniště FEKT 10 slíbil pan tajemník zajistit parkovací
místa, která jsou v současné době zabraná stavebním materiálem.
Na ÚJ proběhne 7.1.2009 výběrové řízení.
Navrženým zástupcem za AS FSI je Ing. Ramík, náhradníkem Ing. Roupec.
Hlasování:

pro: 26

proti: 0

zdržel se: 2

Poté bylo zasedání ukončeno.

Verifikoval: doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D.
předseda AS FSI

Eva Molliková
předsedkyně SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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