Zápis
ze zasedání Akademického senátu FSI v Brně dne 29. 3. 2001
Přítomni :

Dle prezenční listiny

Omluvena:
RNDr. Lepková
Návrhová komise: Dr. Jaroš, zástupce SKAS
Zasedání řídil:
RNDr. Spousta
Program:
1) Předložení druhé varianty “Rozdělení finančních prostředků FSI na rok 2001”
2) Seznámení AS FSI s připravovanou směrnicí “O úpravě přidělování mzdových
prostředků na ústavy”
3) Různé
Zasedání zahájil RNDr. Spousta, který přivítal pana děkana a pana tajemníka FSI.
ad 1) Návrh “Rozdělení finančních prostředků FSI na rok 2001”
Děkan předložil druhý návrh “Rozdělení finančních prostředků na rok 2001”. Tajemník FSI zdůvodnil,
proč předkládá tento druhý návrh a objasnil jednotlivé změněné položky v tomto návrhu. Změny se
týkaly nákladových a příjmových položek v rozpočtu fakulty a to v příloze č.7.
Dále se pan tajemník zmínil a jednotlivých projektech s tím, že požádá jednotlivé řešitele o příspěvek do
rozpočtu. Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný, s mírným navýšením oproti loňskému.
V diskusi Ing. Ramík ještě objasnil členům AS, co vše zahrnuje FRIM (Fond Rozvoje Investičního
Majetku) a doporučil, aby se na příštím řádném zasedání AS FSI hlasovalo o plné podobě předloženého
návrhu, tedy ve formě, která odpovídá svojí skladbou “Rozdělení dotace” přijímanému AS VUT.

Návrh usnesení: Akademický senát FSI schvaluje zkrácení předkládací lhůty ze 4 týdnů
(dáno jednacím řádem AS FSI) na 2 týdny.
Hlasování: pro - 25, proti - 0, zdržel se - 0.
Usnesení bylo schváleno.
ad 2) Seznámení AS FSI s připravovanou směrnicí “O úpravě přidělovaných mzdových
prostředků za výukovou činnost na ústavy”
Doc. Harna předložil AS FSI “Návrh úpravy organizace výuky a přidělování mzdových prostředků na
jednotlivé ústavy” a seznámil ho s jednotlivými články této směrnice. Hlavním motivem připravované
změny je snížení neúměrného zatěžování pedagogických pracovníků nadměrnými úvazky. To lze změnit
tím, že namísto přidělování finančních prostředků ústavům podle počtu “odučených kroužků” se bude
přidělovat zjednodušeně řečeno podle počtu “odučených studentů”. Dotace z MŠMT je závislá na počtu
studentů a nikoliv na počtu studijních skupin, které lze místy i uměle vytvářet ve snaze zvyšovat
pedagogický výkon ústavu. Členové AS FSI byli rovněž seznámeni s počty nepedagogických pracovníků
na jednotlivých ústavech ve srovnání s doporučenými počty těchto pracovníků vyplývajících z doposud
platných tzv. “Slavíkových vzorců”. Ukazuje se, že existuje značný rozdíl mezi těmito dvěma čísly.
V diskusi byl vznesen dotaz od Ing. Ramíka, kdy bude tento materiál k dispozici všem členům akademické
obce FSI. Odpověděl mu pan děkan, který prohlásil, že tento materiál dostane k dispozici každý člen
senátu, aby tuto směrnici mohl posoudit a prostudovat. Potom bude po jednotlivých úpravách tato
směrnice zveřejněna nejdříve na společném zasedání vedení FSI a AS (předběžný termín tohoto
Veřejného zasedání je květen 2001) a na internetových stránkách fakulty.
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Již v průběhu seznamování s touto směrnicí vyvstaly různé připomínky, které budou řešeny
v následujících termínech s tím, že by schválená směrnice nabyla platnosti od nového školního roku
2001/2002.

ad 3) Různé
-informace z kolegia děkana
Dr. Spousta informoval AS o jednání ohledně řešitelů jednotlivých grantů a výzkumných záměrů
z hlediska získávání investičních prostředků na řešení projektů – dochází k zásadní změně –
agentura přispěje pouze částí investičních prostředků, nutných na pořízení investičního zařízení,
a to na část, která odpovídá odpisované hodnotě zařízení po dobu trvání projektu, zbytek musí
být hrazen z jiných zdrojů. Z toho plyne nutnost pro fakultu uspořádat předkolo podávání
grantových přihlášek obsahujících investiční nákupy tak, aby v případě jejich přijetí
nepřesahovaly náklady finanční možnosti fakulty. Všechny informace z KD jsou dostupné na
www stánkách fakulty.

-smlouvy GAČR
Pan děkan se zmínil o neplatnosti smluv GAČR běžících projektů (dáno platností nového zákona
o dotacích) s tím, že se musí tyto smlouvy nahradit novými.

-mzdové tarify KOR
Dále pan děkan informoval o mzdových tarifech, které by se na návrh Koordinační odborové
rady měly zvyšovat od 1. 10. 2001 a to zvláště u asistentů a odborných asistentů na vysokých
školách. Pan děkan dal návrh, že by se toto mělo uskutečnit až od 1. 2. 2002 s tím, že by se leden
doplatil zpětně. Tento návrh rovněž zdůvodnil - žádné peníze z úrovně ministerstva nebo VUT
nelze očekávat, musíme si vystačit s mzdovými prostředky danými stávajícím rozpočtem.
V diskusi se projednávalo, od kdy by se tyto tarify měly zvyšovat. Dr. Spousta poukázal na fakt,
že v konečném důsledku povede toto rozhodnutí odborů k nivelizaci platů – navýšení tarifů na
úkor části mzdy, která je přidělována na ústavy podle výkonů, poněvadž žádné prostředky
“navíc” do rozpočtu fakulty nepřijdou.

Po několika návrzích se dalo hlasovat nejdříve o podpoře návrhu pana děkana,
že zvyšování mzdových tarifů AS podpoří.
Hlasování : pro – 25 proti - 0 zdržel – 0
Dále se hlasovalo o termínu zvýšení mzdových tarifů tj. od 1. 10. 2001
Hlasování: pro – 8 proti – 10 zdržel se – 7
Návrh o zvýšení mzdových tarifů v termínu od 1. 10. 2001 nebyl schválen.
Termín zvýšení mzdových tarifů se nechává na rozhodnutí děkana a na návrzích děkanů
jednotlivých fakult a na domluvě kolektivního vedení celého VUT v Brně.

-Restaurace Q
Doc. Münsterová informovala o schůzce u pana kvestora za účasti zástupců z řad studentů ing.
Grulicha a jí samé, jako pověřené osoby za AS FSI. Vyplynulo z ní, že situace kolem stravování ve
výdejně na FSI není dobrá a zúčastněné strany se dohodly na způsobu jejího řešení – zvýšit
propustnost jídelny racionalizací výdeje a především zrychlením placení u pokladny a rovněž
udržením slušné nabídky výběru jídla přes delší časový úsek tak, aby byla jídelna využívána
rovnoměrněji. Tyto úkoly zadal pan kvestor řediteli Kolejí a menz ing. Grulichovi.

Další schůzka se má konat 11. 4. 2001
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-

Zasedání předsednictva AS FSI se bude konat 5. 4. 2001 ve 14.00
hod. zasedací místnosti ÚFI budova A/2, 4. poschodí, dveře 401

-

Zasedání AS FSI věnované především hlasování o “Rozdělení finančních
prostředků na FSI pro rok 2001” se bude konat ve čtvrtek 12. 4. 2001 ve 13.00
hod. v zasedací místnosti děkana.

Verifikoval: RNDr. Jiří Spousta

Zapsala: Stružková J.
Dne: 30. 3. 2001

opravená verze ze dne 23. 4. 2001
Poznámka:
Přílohou tohoto zápisu je dopis pana děkana kvestorovi, ve kterém mu sděluje, že
na FSI VUT lze zvýšit tarifní mzdy i od 1. 10. 2001.
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