Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 13. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT
v Brně dne 11. 3. 2010

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 15:45
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Bc. Druckmüllerová, Bc. Kutálek
doc. Pacal, prof. Křupka
doc. Martišek

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

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
Pravidla rozdělení finančních prostředků na FSI pro rok 2010 (konečné usnesení)
Návrh na jmenování proděkanů (první projednání)
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Různé

Zasedání se zúčastnil děkan FSI doc. Doupovec, proděkani prof. Foret, doc. Chmelík, doc.
Knoflíček a 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: Bc. Druckmüllerová, Bc. Kutálek
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 23 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Pacal, prof. Křupka
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 3
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Program jednání byl schválen beze změn.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0

zdržel se: 0

V zápisu ze 12. řádného zasedání budou dle připomínek prof. Spousty provedeny následující
změny:
v bodě č. 7) Pravidla pro rozdělení finančních prostředků bylo upraveno vystoupení RNDr.
Popely na: Centrální režie projektů specifického výzkumu je po odečtení nákladů
souvisejících fondů nulová.
v bodě č. 9) Informace z grémií doplněno k jednání stavební komise: viz. návrh rozpočtu.
ad 3) Informace vedení fakulty
Doc. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
- Proběhlo jednání s firmou Alta, a.s., která FSI navrhla zřízení výzkumného centra v
Kuřimi. Stanovisko vedení fakulty k založení nového výzkumného centra je negativní.
Důvodem je skutečnost, že fakulta nemá lidské zdroje, které by v Kuřimi mohla
umístit, dalším důvodem jsou závazky fakulty zajistit udržitelnost jiných přijatých
projektů; fakulta je však připravena pokrýt odborné problémy firmy Alta a. s. v rámci
současných projektů nebo v rámci HČ, objem odborné spolupráce a HČ mezi fakultou
a firmou Alta a. s. byl přitom dosud zanedbatelný.
- Děkan FSI zaslal rektorovi VUT dopis, ve kterém vyjadřuje svoje stanovisko
k problémům týkajících se rozpočtu VUT. Podle některých nepřímých informací má
z důvodů velkých stavebních investic dojít k přerozdělení peněz za VaV, kdy na
fakulty má přijít pouze zlomek těchto financí, což by vedlo k destabilizaci
výzkumných týmů. FSI má na vědeckém výkonu VUT rozhodující podíl, proto pan
děkan ve svém stanovisku vyjádřil jednoznačnou podporu investicím do výzkumných
týmů i za cenu omezení nebo zrušení některých dalších aktivit.
- Na kolegiu rektora vznesl doc. Doupovec připomínku k informaci, že MŠMT hodlá
sankcionovat školy, jejichž absolventi BS budou pokračovat v NMS: VUT se profiluje
jako výzkumná univerzita, o čemž svědčí i přijaté nebo dobře hodnocené projekty
OPVaVpI (NETME, CEITEC apod.). Udržitelnost těchto projektů i charakter VUT
jako výzkumné univerzity závisí na tom, aby na VUT rostl počet doktorandů. Omezení
počtu magisterských studentů by pak zákonitě vedlo k poklesu počtu doktorandů.
- Na webu MŠMT je zveřejněn seznam projektů OP VaVpI, které postupují do 2. kola
hodnocení.
- 31.3. proběhne hokejové utkání mezi MU a VUT.
- Pan děkan zaslal rektorovi VUT dopis, ve kterém vyjadřuje negativní stanovisko
k povinnému bodování ve všech předmětech a k povinnosti započíst body získané
během semestru jako 40% hodnocení u zkoušky. Tento požadavek je na FSI
nerealizovatelný, protože celá řada předmětů je tvořena pouze přednáškou. Rovněž
vedení FSI nesouhlasí s tím, aby u předmětů, které mají ve studijní plánu cvičení, byl
podíl klasifikace ze cvičení jednotný (40%). Stanovení požadavků na klasifikaci by
mělo být i nadále v kompetenci garanta předmětu.
- Proběhla přednáška Ing. Drábové.
- Mgr. Veselá zaslala panu děkanovi návrh, uspořádat na oslavu 110. výročí založení
fakulty koncertní odpoledne.
Informace doc. Chmelíka:
- Studijní oddělení rozšířilo úřední hodiny.
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Studenti FSI propagují studium na fakultě na středních školách.
Bude probíhat příprava studijních plánů na příští rok.

Usnesení: AS FSI byl informován děkanem FSI o průběhu jednání s firmou Alta, a.s. ve věci
možné spolupráce a s postupem vedení FSI souhlasí.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
ad 4) Informace z grémií
Detailní informace obdrželi senátoři mailem, RNDr. Popela na zasedání okomentoval
předložený Rozpočet VUT:
- propad v ukazateli A + B1 je cca 5%
- podle bodového kriteria obdrží fakulty cca 48 mil. Kč
- adresně má být rozděleno 11,7 mil. Kč (na pracovníky FSI připadá cca 1/3)
- v ukazateli B3 zůstalo pro všechny fakulty 9 mil. Kč
- fakultám podílejícím se na projektu CEITEC je předložena faktura za předfinancování
CEITECu ve výši 46 mil. Kč
Ing. Roupec doplnil informace ohledně financování CEITECu, které zazněly na zasedání AS
VUT:
Dle návrhu rozpočtu VUT je podíl FSI na CEITECu cca 58%, což představuje zátěž 26,5 mil.
Kč. Jedná se o prostředky nutné k předfinancování projektu. Na AS VUT byl zástupci FSI
vznesen dotaz, jak byla stanovena částka 46 milionů a co zahrnuje, byla přislíbena detailní
specifikace; případné snížení částky nelze vyloučit, ale není příliš pravděpodobné.
Rozporována byla i konkrétní výše podílů jednotlivých fakult, hodnota 58% údajně vychází
přímo z dokumentace projektu CEITEC. V případě přijetí projektu budou všechny uznané
náklady až do výše vložené částky vráceny fakultám, v případě nepřijetí budou vložené
prostředky nenávratně ztraceny. Bude-li projekt přijat, jeho financování v dalších letech by již
nemělo rozpočty fakult zatěžovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt, který podává
VUT, byla otevřena i možnost poskytnutí prostředků na předfinancování z centrálních zdrojů
VUT. K této variantě se prozatím vedení VUT i zástupci dalších fakult v AS VUT staví
odmítavě. V případě tohoto způsobu financování by podíl FSI tvořil 24 až 35% podle
zvoleného modelu alokace prostředků v rozpočtu VUT.
V diskuzi vyjádřil prof. Spousta názor, že podíl FSI na financování předběžných nákladů (tzv.
uznatelné náklady v případě přijetí projektu) CEITECu lze vyjádřit větou: Kdo něco dělá,
bude po zásluze potrestán. Podíly se totiž zatím počítají na základě přístrojového vybavení,
připisovaného jednotlivcům, tyto přístroje („připsané“ FSI) však budou sloužit všem za
stejných podmínek. Dále se dle prof. Spousty jedná o nadregionální projekt a FSI nemohlo a
nebude moci ovlivňovat způsob jeho financování, i když z větší části předběžné náklady
spojené s podáním projektu nyní financovat bude.
Dále se prof. Spousta vyjádřil k VR VUT: Jestliže o složení VR VUT budou rozhodovat lidé,
kteří nejsou na dostatečné odborné a vědecké úrovni, budou prosazovat své nebo fakultní
partikulární zájmy a o financování CEITECu budou rozhodovat titíž lidé, potom se VUT
bude dostávat do stále horší a horší situace.
ad 5) Pravidla rozdělení finančních prostředků na FSI pro rok 2010 (konečné usnesení)
Proběhlo několik jednání FK, některá za účasti tajemníka a vedení fakulty. Po dohodě
s tajemníkem fakulty byly provedeny některé změny převážně formálního charakteru.
Ve svém komentáři k pravidlům pan děkan seznámil senátory s následujícími čísly, která
budou rozpočet ovlivňovat:
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pokles A + B bude 8 mil. Kč (cca 5%)
z FRIMu bude uvolněno na CEITEC 26,5 mil. Kč
za body dostane fakulta 15,577 mil. Kč (770 Kč/bod)
hospodářský výsledek fakulty za loňský rok je 14,316 mil. Kč
celkový FRIM je 68,053 mil. Kč (po odečtení zálohy na CEITEC zbývá 41,557 mil.
Kč – v případě přijetí projektu bude částka vrácena)
fakulta musí mít rezervu na NETME ve výši 10%
pokud by fakulta nemohla pokrýt potřeby NETME a CEITECu z FRIMu, došlo by ke
krácení A + B

Pan tajemník seznámil senátory se změnami, které byly provedeny na základě jednání s FK:
- byly zařazeny Slavíkovy vzorce
- z FRIMu bude uhrazena částka 26,5 mil. Kč na CEITEC
- z FRIMu nebudou ústavům přiděleny jejich investiční prostředky
- byla vypuštěna pasáž o dělení projektů
- byla připuštěna možnost zaměnit provozní a mzdové prostředky
- doporučení ohledně doktorandů, kteří nejsou zařazeni do projektu specifického
výzkumu: budou placeni z běžného provozu
- byla vypuštěna zmínka o ukazateli BD2
Na další drobné úpravy upozornil doc. Pacal – monitorovací období bylo změněno na roky
2003 – 2007 a byl upřesněn příspěvek na stravu (částka navýšena o 3 Kč).
Ing. Ramík upozornil, že částka, která je plánována na přestěhování ÚADI do nových prostor
bude s největší pravděpodobností vyšší. Pan tajemník uvedl, že proběhla jednání s ředitelem
ústavu a pokud konečná částka bude vyšší, bude mít tajemník v rezervě prostředky na její
uhrazení.
RNDr. Popela informoval senátory, že CVIS pracuje na tom, aby body za rok 2003-2007 byly
viditelné v systému. Za body by mělo být na fakultě rozděleno cca 5 mil. Kč. Vzhledem
k tomu, že 85% výkonů není uznaných, RNDr. Popela navrhuje reklamaci (některé výkony
nejsou uznané z důvodů formálních chyb).
Doc. Juračka vyjádřil nesouhlas s odebíráním investičních prostředků ústavům. Pan tajemník
odpověděl, že toto bude předmětem dalších jednání s ústavy.
Usnesení: AS FSI schvaluje Pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků na FSI VUT
v Brně pro rok 2010 ve znění z 11.3.2010.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 2
ad 6) Návrh na jmenování proděkanů (první projednání)
Předložený návrh na jmenování proděkanů (senátoři obdrželi před zasedáním mailem):
doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. – statutární zástupce děkana, vnější vztahy a spolupráce
s průmyslem
prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. – tvůrčí činnost, doktorské studium
doc. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. – bakalářské studium, přijímací řízení, akreditace,
rozvrhy, ediční činnost
doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. – magisterské studium, mezinárodní studium, stipendia a
poplatky, CŽV, závěrečné práce a státní zkoušky
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ad 7) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 1.4.2010 v 9.00 nebo ve 13.00 hod (v
závislosti na vyhlášení rektorského dne – bude upřesněno) v zasedací místnosti děkana.
Do programu bude zařazeno:
- Návrh rozpočtu
- Zpráva o hospodaření
- NETME
- Návrh na jmenování proděkanů (usnesení)
Hlasování:

pro: 29

proti: 1

zdržel se: 0

Usnesení: AS FSI zkracuje předkládací lhůtu návrhu na jmenování proděkanů na tři týdny.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 1

ad 8) Různé
Pan děkan informoval, že uchazeči na místa ředitelů ústavů se mají hlásit do 25.3.2010,
konkurzy budou probíhat od 1.4.2010.
Doc. Pacal upozornil na nezařazení rekonstrukce opláštění budovy A1 do stavebních akcí
VUT. První projekty byly zpracovány již v r. 2001, od té doby je rekonstrukce neustále
odkládána. Doc. Pacal vyzval senátory k podpoře této akce.
Doc. Katolický upozornil, že MŽP vyhlásilo operační programy na snížení energetické
náročnosti, kde je možno získat až 90% finančních prostředků.
Usnesení: AS FSI žádá vedení VUT o poskytnutí informací, jak hodlá řešit neuspokojivý stav
budov areálu FSI VUT (opláštění budovy A1, zateplení dalších objektů atd.).
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
Doc. Roučka kritizoval stav ohledně financování doktorandů. Prof. Foret ve své odpovědi
uvedl, že ústavy informoval o zrušení ukazatelů BD a nutnosti zapojit každého doktoranda do
projektu.
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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