Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 10. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 10. 12. 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
E. Molliková, R. Janda
Ing. Ramík, prof. Křupka
doc. Martišek

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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
Volba kandidáta na jmenování děkanem FSI VUT v Brně
Návrh na změnu statutu FSI VUT v Brně (konečné usnesení)
Výroční zpráva FSI za rok 2008 (konečné usnesení)
Směrnice pro přijímací řízení (konečné usnesení)
Aktualizace dlouhodobého záměru FSI (předložení)
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Různé

Zasedání se zúčastnil děkan FSI doc. Doupovec, proděkan doc. Březina 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, R. Janda
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 2
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Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 27 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: Ing. Ramík, prof. Křupka
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
RNDr. Popela navrhl přesunout bod č. 4 Informace z grémií před bod č. 10 Různé.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 2
Změněný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Informace vedení fakulty
Volba kandidáta na jmenování děkanem FSI VUT v Brně
Návrh na změnu statutu FSI VUT v Brně (konečné usnesení)
Výroční zpráva FSI za rok 2008 (konečné usnesení)
Směrnice pro přijímací řízení (konečné usnesení)
Aktualizace dlouhodobého záměru FSI (předložení)
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Informace z grémií
Různé

K zápisu z 9. řádného zasedání nebyly připomínky.
ad 3) Informace vedení fakulty
Doc. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
- Proběhlo jednání s vedením FEKT ohledně jejich setrvání v areálu FSI, pan děkan
však bude trvat na vyklizení objektů.
- Pan kvestor informoval pana děkana o nákladech a financování investičních akcí
opláštění budovy A1 (včetně vybudování vzduchotechniky a výměny oken) a
zateplení objektů A2, A3, A4, B1, B2 a B3. Ve své odpovědi pan děkan uvedl, že obě
akce jsou potřebné, prioritní je opláštění budovy A1.
- Při vykazování výsledků do RIV nebyly uznány výsledky za cca 3 mil.
s odůvodněním, že nevyhovují definici. Vzhledem k tomu, že mnohé z těchto
výsledků definici vyhovují, bude toto rozporováno.
- Pan děkan informoval senátory o personálních záležitostech projektu NETME.
ad 4) Volba kandidáta na jmenování děkanem
Volební komise obdržela dva návrhy kandidáta na jmenování děkanem, v obou případech byl
navržen dosavadní děkan doc. Doupovec.
O průběhu voleb informoval senátory předseda volební komise RNDr. Dvořák – volby
probíhají tajným hlasováním pomocí hlasovacích lístků, kandidát je zvolen, pokud získá hlasy
nadpoloviční většiny členů AS.
Rozdáno bylo celkem 31 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 31 hlasovacích lístků, 1
hlasovací lístek byl nevyplněný, ve 30 hlasovacích lístcích byl kandidát označen předepsaným
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způsobem. Jedná se o nadpoloviční většinu všech členů AS, doc. Doupovec byl tedy zvolen
kandidátem na jmenování děkanem.
ad 5) Návrh na změnu statutu FSI VUT v Brně (konečné usnesení)
V návrhu statutu FSI VUT byly provedeny změny, které projednala a schválila legislativní
komise a předsednictvo. Jejich znění obdrželi senátoři před zasedáním mailem. Poté studenti
vznesli další požadavek na změnu statutu ve smyslu, aby AS schvaloval studijní předpisy.
Vzhledem k obsáhlosti problematiky a potřeby širší diskuze z důvodů určení konkrétních
předpisů, které by měly být senátem schvalovány, nebylo možno tuto připomínku do návrhu
statutu zapracovat.
Usnesení č. 1: AS FSI schvaluje návrh statutu FSI VUT ve znění projednaném dne
10.12.2009.
Hlasování:
pro: 31
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2: AS FSI pověřuje legislativní komisi a studijní komisi v součinnosti s vedením
fakulty k projednání změn statutu FSI ve studijní oblasti.
Hlasování:
pro: 30
proti: 1
zdržel se: 0
ad 6) Výroční zpráva FSI za rok 2008 (konečné usnesení)
Před zasedáním doc. Březina neobdržel od senátorů žádné připomínky.
V diskuzi senátoři upozornili na několik nedostatků, dle kterých bude Výroční zpráva
opravena.
Usnesení: AS FSI schvaluje Výroční zprávu o činnosti FSI za rok 2008 ve znění projednaném
dne 10.12.2009.
Hlasování:
pro: 31
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Směrnice pro přijímací řízení (konečné usnesení)
Na základě připomínek studijní komise budou provedeny v pravidlech pro přijímací řízení do
bakalářských studijních programů následující změny: 1., 2. a 3. podmínka prominutí přijímací
zkoušky bude platit pro uchazeče, kteří dosud nebyli zapsáni k bakalářskému studiu na FSI, 6.
podmínka bude platit i pro uchazeče, kteří absolvovali VŠ studium v příbuzných oborech.
Usnesení: AS FSI schvaluje „Podmínky pro přijetí ke studiu na FSI v akademickém roce
2010/2011“ ve znění ze dne 10.12.2009.
Hlasování:
pro: 31
proti: 0
zdržel se: 0
ad 8) Aktualizace dlouhodobého záměru FSI (předložení)
Aktualizaci obdrželi senátoři před zasedáním mailem. Pan děkan požádal senátory o zasílání
případných připomínek.
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ad 9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 14. 1. 2010 ve 13.00 hod v zasedací
místnosti děkana.
Do programu budou zařazeny:
-

Aktualizace dlouhodobého záměru
Směrnice pro přijímací řízení do doktorského studia
Návrh na složení VR

Hlasování:

pro: 29

proti: 0

zdržel se: 1

ad 10) Informace z grémií
RNDr. Popela odpovídal na dotazy senátorů ohledně rozpočtu – bližší informace budou
známy po setkání reprezentativní komise.
ad 11) Různé
Pan tajemník odpovídal na dotaz ohledně parkovacích míst.

Poté bylo zasedání ukončeno.

Přílohy: Prezenční listina
Protokol o volbě děkana

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

Eva Molliková
předsedkyně SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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