Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 5. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
26. 3. 2009

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 15:30
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Bc. Kutálek, p. Janda
Ing. Roupec, RNDr. Dvořák
doc. Martišek

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Informace vedení fakulty
Informace z grémií
Rozdělení dotace finančních prostředků v r. 2009 – předložení
Výroční zpráva o hospodaření FSI VUT za rok 2008 – projednání
Časový plán ak. roku 2009/2010 – projednání
Reforma vysokých škol
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Různé

Zasedání se zúčastnil děkan FSI doc. Doupovec a tajemník FSI Ing. Dumek.
Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI doc. Martišek.
ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Bc. Kutálek, p. Janda
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 21 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
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Návrh návrhové komise: Ing. Roupec, RNDr. Dvořák
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 0
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Program jednání byl schválen beze změn.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0

zdržel se: 0

K zápisu ze 4. řádného zasedání nebyly připomínky.
ad 3) Informace vedení fakulty
Doc. Doupovec informoval senátory o situaci na Ústavu metrologie a zkušebnictví, kterému
chybí peníze na mzdy. Pan děkan provedl analýzu výkonů ústavu a zjistil, že ústav vykazuje
klesající tendence ve všech směrech. Proběhla jednání s ředitelem ústavu, který předloží
vedení fakulty návrh na řešení situace. Pokud tento návrh bude perspektivní a pokud ústavu
vystačí přidělené prostředky, bude se pan děkan přiklánět spíše k zachování ústavu,
v opačném případě podá návrh na jeho zrušení.
Rektor VUT vyzval prorektory k dodání podkladů pro vytvoření dlouhodobého záměru VUT.
Navzdory tomu, že FSI má v rámci VUT dlouhodobě největší výkony ve vědě a výzkumu a
umisťuje se na prvních místech v různých anketách, nebyly ze strany VUT od roku 1989
provedeny žádné stavební investice, proto bude pan děkan usilovat o to, aby dlouhodobý
záměr VUT obsahoval opláštění budovy A1 a zateplení zbytku areálu.
ad 4) Informace z grémií
AS VUT doporučil rozpočet VUT ke schválení.
ad 5) Rozdělení dotace finančních prostředků v r. 2009 – předložení
S rozdělením finančních prostředků seznámil senátory podrobně Ing. Dumek. Rozpočet
vychází ze závěrů Zprávy o hospodaření v r. 2008. Oproti minulému roku nebude z dotace
podporován projekt NETME (tato částka bude čerpána z FRIMu). Podstatná změna nastala v
oblasti stipendií – veškerá stipendia budou vyplácena ze stipendijního fondu. Další změnou je
znovuzavedení mzdové složky MPD.
Po skončení prezentace odpovídal pan tajemník na dotazy senátorů, které se týkaly navýšení
částky za energie, navýšení rezervy a situace na ÚMZ. Pan tajemník slíbil vypracovat situaci
na ÚMZ s čísly, která budou sledovat kalendářní rok.
ad 6) Výroční zpráva o hospodaření FSI VUT za rok 2008 – projednání
Tajemník Ing. Dumek promítl senátorům prezentaci k Výroční zprávě, která byla předložena
na minulém zasedání. Do zprávy byly již zapracovány připomínky FK.
Poté pan tajemník odpovídal na dotazy senátorů.
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ad 7) Časový plán akademického roku 2009/2010 – projednání
V Časovém plánu byly provedeny opravy na základě připomínek SK.
Usnesení: AS FSI projednal Časový plán akademického roku 2009/2010 a nemá připomínky.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
ad 8) Reforma vysokých škol
AS FSI pověřil na minulém zasedání legislativní komisi, aby se zabývala problematikou
reformy a připravila návrh vlastního stanoviska AS FSI. Tento návrh nyní Ing. Roupec
předložil senátorům.
Stanovisko AS FSI k reformě vysokých škol:
1. AS FSI považuje za největší překážky fungování vysokých škol v ČR dlouhodobé podfinancování
a byrokratická omezení. Tyto otázky je možné řešit i v rámci stávajícího zákona o VŠ resp. jeho
novelou, nikoliv změnou filozofie fungování vysokého školství. Připravovaná reforma navíc podle
názoru AS FSI tyto klíčové problémy neřeší.
2. AS FSI považuje členění univerzit za tradiční, často používaný a ověřený model. Tento model by
měl být zejména na velkých univerzitách zachován. Zákon by měl stanovit alespoň základní
atributy, jako jsou orgány fakulty, práva fakulty a jejich začlenění do řídicí struktury univerzity.
V každém případě by měly být zachovány vědecké rady fakult a akademické senáty fakult.
V rozmanitosti velkých univerzit nedokáže jejich role plnit jeden celouniverzitní orgán. I když
nebude členění univerzit zákonem nařízeno, měly by být pro případ tohoto členění samosprávné
orgány v zákoně vyjmenovaných součástí univerzit zákonem sjednoceny. Zákon by měl zejména
zaručit existenci a práva akademických senátů fakult jako jejich samosprávných zastupitelských
orgánů.
3. V posílení role správních rad spatřujeme významné nebezpečí návratu politického řízení a
ovlivňování vysokých škol. Proklamované posílení role akademických senátů představuje ve
skutečnosti velmi výrazné omezení oproti stávajícímu stavu. V návrhu reformy je akademický
senát ve většině svých kompetencí degradován na pouhý poradní orgán. Navrhujeme, aby všechny
důležité dokumenty byly schvalovány nikoliv jen správní radou, ale rovněž akademickým
senátem.
4. Jmenování členů správní rady by mělo být upraveno tak, že určitý počet jeho členů musí ministr
vybrat z návrhů předložených akademickým senátem. Navrhujeme takovéto členění: třetina
z návrhů akademického senátu, třetina z návrhů rektora a třetina z návrhů správní rady.
5. Členství ve správní radě by mělo být čestnou nehonorovanou funkcí stejně jako členství
v akademických senátech a vědeckých radách. Alternativním řešením by bylo honorovat členství
ve všech těchto orgánech stejným způsobem.

Hlasování:

pro: 23

proti: 0

zdržel se: 0

ad 9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 23.4.2009 ve 13.00 hod v zasedací místnosti
děkana. Do programu budou zařazeny:
- Výroční zpráva
- Rozdělení finančních prostředků
- Návrhy na změnu statutu
- Reforma VŠ
Hlasování:

pro: 23

proti: 0

zdržel se: 0
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ad 10) Různé
Pan děkan upozornil senátory, že s ohledem na projekt NETME bude zapotřebí provést
změny ve Statutu FSI (změnou by byly dotčeny ty články, ve kterých se hovoří o
specializovaných pracovištích).
Bc. Druckmüllerová navrhla, aby ukončení přihlašování ke zkoušce bylo posunuto za termín
ukončení odhlašování. Doc. Doupovec doporučil projednat tento problém s proděkany pro 1.
a 2. stupeň.
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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