Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z mimořádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
18.6. 2009

Místo konání:
Čas konání:
Přítomni:
Omluveni:
Zasedání řídil:

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 15:30
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
doc. Martišek

Program:
1.
2.
3.
4.

Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Schválení programu zasedání
Otázky podpory projektu CEITEC ze strany FSI VUT
Různé

Jednání bylo svoláno na žádost děkana FSI (č. 14 odst. 1 a čl. 15 odst. 1 Volebního a
jednacího řádu AS FSI).

ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Bc. Druckmüllerová, E. Molliková
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 24 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Pacal, RNDr. Dvořák
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 2

ad 2) Schválení programu zasedání
Program jednání byl schválen beze změn.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0

zdržel se: 0
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ad 3) Otázky podpory projektu CEITEC ze strany FSI VUT
Pan děkan přivítal hosty: rektora VUT prof. Raise, děkana FEKT prof. Vrbu, předsedu AS
VUT doc. Hanáčka, Ing. Hanušovou, prof. Vávrovou a ostatní hosty z ústavů FSI.
Pan děkan seznámil senátory se stanoviskem, které zaslal rektorovi VUT k požadavku vedení
VUT podpořit projekt CEITEC. Ve svém stanovisku vyjádřil pan děkan projektu podporu,
vyjádřil však zároveň pochybnosti, zda fakulta na sebe může převzít závazky za udržitelnost
projektu. Důvodem je především skutečnost, že pokud CEITEC vznikne jako samostatná
součást VUT, nebude mít děkan žádný vliv na její řízení a také vědecké výkony pracovníků
fakulty zapojených do CEITECu se nebudou počítat původní fakultě. Pan děkan považuje za
nevyřešené následující problémy: strukturu řízení CEITECu, jeho přínos pro fakulty, budoucí
statut CEITECu, započítávání vědeckých výkonů pracovníků fakult zapojených do projektu,
definici udržitelnosti CEITECu.
K problému udržitelnosti odpovídal pan rektor: Pravidla pro OP VaVPI byla definována
teprve nedávno, ale definice udržitelnosti v nich vyjádřena není.
Předseda AS VUT doc. Hanáček: AS VUT podporuje všechny projekty, protože však
zastupuje zájmy celé akademické obce, přijal usnesení, kterým vyzývá vedení VUT, aby se
zabývalo možnými riziky. Proto také byly vytvořeny vzory usnesení, kterými by senáty
jednotlivých fakult vyjádřily vůli nést zodpovědnost.
Prof. Šikola seznámil senátory a ostatní přítomnou odbornou veřejnost blíže s projektem.
Výzva byla vydána 1.6.2009, projekty mají být podány do 29.9.2009.
Hlavními cíli výzvy je vybudovat centra excelence, která by produkovala vynikající výsledky
vědy na mezinárodní úrovni.
Příjemcem grantu by byla MU, VUT by bylo „spolupříjemcem“. V současné době probíhá
průzkum udržitelnosti, vnitřní evaluace a další přípravy tak, aby projekt mohl být v září
podán.
Dále pan profesor seznámil přítomné se strukturou CEITECu, zvlášť s ohledem na součásti,
do nichž jsou zapojena pracoviště FSI, a popsal hlavní cíle projektu.
Diskuze:
Pan rektor vysvětlil důvod, proč vedení VUT žádá senáty fakult, aby přijaly usnesení, kterými
by vyjádřily svůj postoj k případným finančním závazkům. Bude-li projekt přijat, podepíše
EU smlouvu s MU o případných vratkách. Riziko vratek bude postoupeno na spolupříjemce a
pokud dojde k situaci, že bude nutno nějaké finance vracet, nemohou se peníze vrátit z dotace,
ale budou muset být uhrazeny ze zisku školy.
Ing. Ramík vznesl dotaz, jaké požadavky budou kladeny na řešitele s ohledem na udržitelnost
projektu.
Odpovídal prof. Vrba: U každého výzkumníka budou dokladovány jeho výkony za čtyři roky.
Tyto vstupní údaje se použijí nejen pro plánování vlastního řešení projektu, který poběží do
konce roku 2015, ale pak se všichni zúčastnění partneři musí zavázat, že jejich týmy získají
finanční prostředky až do roku 2021. Do této doby musí být udržitelnost zkoumána a
garantována.
Prof. Spousta vyjádřil své výhrady k přijetí zodpovědnosti za projekt CEITEC, protože na něj
na rozdíl od projektu NETME nebude mít AS FSI žádný vliv.
Odpovídala Ing. Hanušová: Pokud se AS fakult vzdají své odpovědnosti, AS VUT
zodpovědnost přijme a případná rizika by pak byla ošetřena přijetím rozpočtových pravidel.
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Prof. Rais: Vedení VUT nežádá po fakultách přijetí finanční zodpovědnosti, jedná se spíše o
uznání morálních závazků.
I další senátoři upozorňovali na skutečnost, že fakulty nebudou mít na CEITEC vliv, navíc
není dosud známa jeho struktura, a také na to, že vedení VUT požaduje po AS FSI uznání
závazků, nikde však nebylo řečeno, jaké výhody poplynou z projektu fakultě v případě
úspěšnosti projektu.

Usnesení:
1. AS FSI se seznámil s návrhem projektu CEITEC, který je připravován v rámci
prioritní osy 1 OP VaVPI, morálně jej podporuje s vědomím případných rizik a
doporučuje vedení VUT v Brně podat jej k financování ze zdrojů OP VaVPI.
2. AS FSI doporučuje dále pracovat na vyjasnění struktury řízení CEITECu, jeho
budoucím statutu a přínosů k rozvoji FSI.
Hlasování:

pro: 24

proti: 0

zdržel se: 0

Poté bylo zasedání ukončeno.

Příloha : Prezenční listina

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

Eva Molliková
předsedkyně SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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