Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 7. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
28. 5. 2009

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 15:15
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Bc. Druckmüllerová, RNDr. Chvalinová
Ing. Roupec, Ing. Katolický
doc. Martišek

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

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
Návrh na zrušení Ústavu metrologie a zkušebnictví, návrh na zřízení Odboru metrologie a
řízení jakosti na ÚVSSR, návrh na změnu přílohy č. 2 Organizačního řádu FSI – konečné
usnesení
Zástupce FSI VUT ve volební a návrhové komisi pro volbu kandidáta na jmenování rektorem
VUT
Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
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. Druckmüllerová, RNDr. Chvalinová
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, Ing. Katolický
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Program jednání byl schválen beze změn.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0

zdržel se: 0

K zápisu ze 6. řádného zasedání nebyly připomínky.
ad 3) Informace vedení fakulty
Doc. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
- LÚ předvedl nový bezpilotní letoun, dalším úspěchem LÚ je postoupení studentů do
finále mezinárodní soutěže firmy Airbus „Fly Your Ideas“.
- Projekty OPVK 2.2 získali prof. Petruška a Mgr. Gálová.
- Dojde pravděpodobně ke krácení rozpočtu pro VŠ o 10%.
- FSI se zapojila do mezinárodního projektu pro studijní obor Mechatronika.
- Byl akreditován česko – německý obor s dvojitým diplomem Výrobní systémy.
- Pan děkan seznámil senátory se stanoviskem Akreditační komise k pobočkám VŠ, ve
kterém vyjadřuje požadavek, aby pro zabezpečení stejné úrovně a kvality byla výuka
na pobočkách zajišťována stejnými pracovníky jako v sídle VŠ, a dále je zde
vyjádřeno znepokojení nad vzrůstajícím počtem poboček, neboť tím se dostává
vysokoškolská výuka mimo prostředí VŠ.
- Na základě požadavku na změnu pravidel financování ústavů udělal pan tajemník
rozbor, ze kterého vyplynulo, že není souvislost s tím, zda ústav učí nebo neučí velké
skupiny studentů bakalářského studia.
- Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se konala ustavující schůze technologické
platformy Udržitelná energetika České republiky.
- Vedení VUT bude po fakultách vyžadovat písemný závazek, jakým způsobem
provedou dofinancování výzkumných záměrů.
- Pan děkan rozeslal ředitelům ústavů návrh nové metodiky hodnocení výsledků
výzkumu a vývoje.
- Byl podán projekt NETME.
- VUT získalo ECTS label.
ad 4) Informace z grémií
Podrobné zprávy z grémií byly senátorům před zasedáním rozeslány mailem. RNDr. Popela
v něm informoval senátory o následujících událostech:
- Věcný záměr VŠ zákona byl odložen
- Práce na Individuálních projektech národních pokračují
- UK připravila vlastní podklady pro novelu VŠ zákona (http://iforum.cuni.cz/)
- Předpokládá se krácení rozpočtu na VŠ o 10%
- Mění se pravidla specifického výzkumu
- Mění se pravidla financování
- AV ČR kritizuje uplatnění metodiky na rozdělení prostředků na VZ
- Na Sněmu RVŠ odezněla prezentace zástupce MŠMT k projektům VaVpI
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Na RVŠ byla diskutována problematika GAČR
V CETICu došlo k poklesu podílu FASTu a začlenění nanotechnologického směru
FEKTu
Byla ustavena tvůrčí komise AS VUT
Byla schválena Výroční zpráva o hospodaření VUT
AS VUT se zabýval dopisy představitele občanského sdružení 8D ve věci úsilí 8D
získat pozemky VUT na Kraví hoře

O dění v legislativní oblasti informoval senátory Ing. Roupec:
- LK projednala návrh Etického kodexu VUT
- Projednávají se dvě úpravy studijního a zkušebního řádu
- Usnesení týkající se primárního bodového hodnocení a usnesení týkající se podílu
průběžného hodnocení nebyla přijata
V diskuzi senátoři hovořili o problematice třetího termínu zkoušek. Dále byla diskutována
problematika firmy 8D a možnosti AS VUT zasahovat v této záležitosti.
ad 5) Návrh na zrušení Ústavu metrologie a zkušebnictví, návrh na zřízení Odboru
metrologie a řízení jakosti na ÚVSSR, návrh na změnu přílohy č. 2 Organizačního řádu
FSI – konečné usnesení
Návrhy byly předloženy a projednány VR. Pan děkan předložil AS návrh, aby změny
související se zrušením ÚMZ proběhly k datu 1.7.2009, aby nebyl narušen průběh SZZ.
Komise legislativní a finanční nemají ke zrušení ústavu žádné připomínky.
Po přečtení stanoviska studijní komise podal Ing. Roupec návrh, aby toto stanovisko přijal
senát jako usnesení.
Usnesení č. 1 (Stanovisko SK): AS FSI souhlasí se zrušením ÚMZ tak, jak navrhuje děkan
FSI. Žádá, aby byli na nově vznikající Odbor metrologie a řízení jakosti převedeni takoví
pracovníci, kteří v budoucnu kvalitně povedou výuku pro ústavem garantovaný obor a budou
provádět vědeckovýzkumnou činnost.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení č. 2: AS FSI schvaluje návrh děkana FSI na zrušení Ústavu metrologie a
zkušebnictví ke dni 30.6.2009.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 3: AS FSI projednal návrh děkana FSI na zřízení Odboru metrologie a řízení
jakosti na ÚVSSR ke dni 1.7.2009 a s návrhem souhlasí.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 4: AS FSI schvaluje změnu přílohy č. 2 Organizačního řádu FSI v předloženém
znění ke dni 1.7.2009.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
ad 6) Zástupce FSI VUT ve volební a návrhové komisi pro volbu kandidáta na
jmenování rektorem VUT
Navržení kandidáti: Ing Ramík, RNDr. Dvořák.
RNDr. Popela navrhl tajné hlasování: pro: 21
Ing.Ramík
RNDr. Dvořák
Zdrželi se

proti: 0

zdržel se: 3

16 hlasů
5 hlasů
2

3

ad 7) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
Na ÚVSSR proběhne výběrové řízení koncem července. Navržený zástupce doc. Martišek,
náhradník Ing. Ramík.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 1
ad 8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 24.9.2009 ve 13.00 hod v zasedací místnosti
děkana.
Hlasování:

pro: 23

proti: 0

zdržel se: 0

ad 9) Různé
Doc. Pacal oznámil senátorům, že došlo k opravě v Rozdělení finančních prostředků v r. 2009
– na základě korektury vstupních dat byla provedena změna v rozdělení neinvestičních
prostředků.
Usnesení: AS FSI souhlasí s tím, že na základě zpřesněných dat bylo provedeno upřesnění
rozdělení neinvestičních prostředků přidělených ústavům.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 0

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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