Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 9. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
5. 11. 2009

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:30 – 15:00
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
E. Molliková, RNDr. Chvalinová
RNDr. Dvořák, Ing. Roupec
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
Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem FSI VUT v Brně
Návrh na změnu statutu FSI VUT v Brně (předložení)
Výroční zpráva FSI za rok 2008 (předložení)
Směrnice pro přijímací řízení (předložení)
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: E. Molliková, RNDr. Chvalinová
Hlasování:
pro: 17
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 19 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
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Návrh návrhové komise: RNDr. Dvořák, Ing. Roupec
Hlasování:
pro: 17
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: 19
proti: 0

zdržel se: 0

K zápisu z 8. řádného zasedání nebyly připomínky.
Stav plnění usnesení:
- Příprava volby kandidáta na jmenování děkanem: splněno.
- Analýza otevřeného dopisu „K systému stanovení rozpočtu“: FK se problémem
zabývala za účasti doc. Roučky a navrhuje:
1. vypustit z výpočtu mezd Slavíkovy vzorce
2. upravit koeficienty v kódech cvičení
3. odlišit koeficienty pro započitatelnou výuku pro
BS a NMS.
ad 3) Informace vedení fakulty
Doc. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
- 19.11.2009 proběhne slavnostní akademické shromáždění VUT (stříbrné medaile
obdrží prof. Jícha a prof. Šandera a Ing. Šperka obdrží cenu rektora).
- Bylo vydáno Rozhodnutí rektora 24/2009 Zásady studentské grantové soutěže na
podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na VUT v Brně. V souladu
s těmito pravidly budou na fakultě vytvořeny 3 oborové komise, ve kterých se budou
projekty podávat. Žádosti o projekt se budou podávat elektronicky v systému Apollo.
- Bude předložena Aktualizace dlouhodobého záměru FSI pro rok 2010.
- Pan děkan obdržel dopis ředitele LÚ, ve kterém žádá o zřízení dalšího odboru.
- Vedení VUT zahájilo kroky ke kontrolám studií a disertačních prací.
- Projekt NETME byl vyhodnocen jako nejlepší projekt ČR. V současnosti jsou vypsána
výběrová řízení na vedoucí pracovníky.
ad 4) Informace z grémií
Informace z grémií rozeslal RNDr. Popela senátorům před zasedáním mailem.
O dalších událostech informoval Ing. Roupec:
- Proběhla volba rektora.
- Byla schválena změna statutu VUT (vznik dvou nových ústavů: CESA, CEITEC).
- Předsednictvo senátu Právnické fakulty ZČU Plzeň vydalo stanovisko k právě
probíhající kauze – AS VUT se k tomuto stanovisku nepřipojil.
- Komise pro tvůrčí rozvoj zkoumá výkaznictví RIVu – většina neuznaných výsledků je
způsobena chybami v databázi. VUT však v posledních dvou letech vykazovalo
chybně pouze výsledky navázané na nějaký projekt.
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ad 5) Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem FSI VUT v Brně
Legislativní komise připravila vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem, které
senátoři obdrželi mailem.
Návrh volební a návrhové komise: RNDr. Dvořák, Bc. Kutálek, Ing. Bednář, E. Molliková,
doc. Pacal.
Usnesení č. 1: AS FSI vyhlašuje volbu kandidáta na jmenování děkanem FSI VUT v Brně na
den 10.12.2009.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2: AS FSI jmenuje volební a návrhovou komisi na volbu kandidáta na jmenování
děkanem FSI VUT v Brně ve složení: RNDr. Dvořák, Bc. Kutálek, Ing. Bednář, E.
Molliková, doc. Pacal.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh předsedy volební a návrhové komise: RNDr. Dvořák
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 3: AS FSI schvaluje organizační pokyny a termíny pro přípravu volby kandidáta
na jmenování děkanem, viz. příloha zápisu.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 0
ad 6) Návrh na změnu statutu FSI VUT v Brně (předložení)
Návrh na změnu statutu s komentářem pana děkana obdrželi senátoři mailem. Změna spočívá
v začlenění NETME do struktury FSI jako specializované pracoviště.
Pan děkan odpovídal na dotazy senátorů ohledně personálního obsazení.
ad 7) Výroční zpráva FSI za rok 2008 (předložení)
Zpráva byla rozeslána mailem. Připomínky mohou senátoři posílat proděkanu doc. Březinovi.
ad 8) Směrnice pro přijímací řízení (předložení)
Senátorům byla předložena pravidla pro přijímací řízení. Oproti minulému roku došlo pouze
k drobným změnám – pro BSP ve formulaci o neprominutí PZ současným a bývalým
neúspěšných studentům a pro NMSP byla doplněna věta o umístění v rámci kapacity
zvoleného oboru.
ad 9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 10.12.2009 ve 13.00 hod v zasedací
místnosti děkana.
Do programu budou zařazeny:
- volba kandidáta na jmenování děkanem
- aktualizace dlouhodobého záměru
- změna statutu FSI

3

-

výroční zpráva
pravidla pro přijímací řízení

Hlasování:

pro: 22

proti: 0

zdržel se: 0

ad 10) Různé
Pan tajemník odpovídal na dotaz ohledně parkovacích míst v souvislosti s výstavbou
Technické 10 – objekt bude mít své vlastní parkoviště.

Poté bylo zasedání ukončeno.

Příloha: Prezenční listina, Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem

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

Eva Molliková
předsedkyně SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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