Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 14. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT
v Brně dne 1. 4. 2010

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
9:00 – 12:00
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Bc. Druckmüllerová, J. Dražka
Ing. Roupec, RNDr. Dvořák
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
Zpráva o hospodaření za rok 2009 (první projednání)
Návrh na rozdělení finančních prostředků pro rok 2010 (první projednání)
Návrh na jmenování proděkanů (konečné usnesení)
Návrh na zřízení fakultního pracoviště (první projednání)
Návrh na změnu jednacího řádu AS FSI (první projednání)
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: Bc. Druckmüllerová, J. Dražka
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.
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Návrh návrhové komise: Ing. Roupec, RNDr. Dvořák
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Legislativní komise projednala návrh děkana FSI na změnu jednacího řádu a při té příležitosti
navrhuje provést další změny, které je nutno nejdřív projednat s děkanem, proto doc. Martišek
navrhl z dnešního jednání stáhnout bod č. 9 Návrh na změnu jednacího řádu AS FSI.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
V zápisu ze 13. řádného zasedání budou provedeny následující změny:
v bodě č. 3) Informace vedení fakulty bude doplněn název společnosti (Alta).
v bodě č. 5) Pravidla rozdělení finančních prostředků bude opravena částka 26 mil. na 26,5
mil.
ad 3) Informace vedení fakulty
Doc. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
- Proběhla VR – byl schválen návrh na jmenování prof. Rusína emeritním profesorem a
proběhla dvě habilitační řízení.
- Dosud proběhlo 8 výběrových řízení na místa ředitelů ústavů.
- Ze setkání, které se uskutečnilo u příležitosti Dne firem, vyplynulo, že strojírenské
podniky mají zájem především o inženýry, u kterých preferují odborné znalosti, o
absolventy bakalářského studia je zájem menší.
- VR FS ČVUT iniciuje prohlášení děkanů strojních fakult, které se týká
fotovoltaických elektráren.
- Na kolegiu děkana bylo dohodnuto uspořádat ke 110. výročí založení fakulty
následující akce:
• Výstava o historii fakulty
• Konference s účastí průmyslových podniků s názvem Konkurenceschopné
strojírenství
• Setkání děkanů strojních fakult
• Hlavní den oslav bude 1.10.2010 - bude vyhlášen děkanský den, proběhne kulturní
představení, přes den budou probíhat neformální setkání studentů, vyučujících a
absolventů s případným vystoupením hudebních skupin.
- Pan děkan obdržel stížnost našich studentů z Dánska na opakované násilné činy, po
oficiální stížnost děkana se tuto situaci podařilo vyřešit.
- Pan děkan upozornil senátory, že v Rozpočtu VUT se nachází tabulka koeficientu
náročnosti jednotlivých oborů (nejvyšší koeficient na FSI má doktorský studijní obor
Aplikovaná matematika).
- Je připraven návrh nové metodiky hodnocení VaV. Rada vlády chce zabránit inflaci
bodů za technické výstupy, proto navrhuje nastavit fixní koeficient v poměru 85:15
mezi publikacemi a ostatními výstupy.
- Pan děkan tlumočil na kolegiu rektora usnesení AS FSI ze dne 11.3.2010: AS FSI žádá
vedení VUT o poskytnutí informací, jak hodlá řešit neuspokojivý stav budov areálu
FSI VUT (opláštění budovy A1, zateplení dalších objektů atd.). Kvestor VUT ve své
odpovědi uvedl, že výše uvedené akce budou zahrnuty do Dlouhodobého záměru VUT
pro období 2011 – 2015 jako jedna z nejdůležitějších stavebních investic.
- V CEITECu dojde ke krácení o cca 20 – 30%.
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V diskuzi senátoři hovořili o zamýšleném vystoupení dvou týmů FEKT z CEITECu a o
dalším podílu FSI na projektu.
Usnesení: AS FSI VUT v Brně žádá děkana FSI, aby vstoupil do probíhajících jednání
týkajících se projektu CEITEC s cílem vyjasnit roli FSI v podílu na financování a řízení
CEITEC.
AS FSI doporučuje zvážit organizační začlenění CEITEC v rámci VUT a jako krajní možnost
připustit i vystoupení fakulty z projektu.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 1
ad 4) Informace z grémií
Podrobné informace rozeslal RNDr. Popela senátorům před zasedáním mailem.
- Byla předložena 2. verze rozpočtu VUT, ve které jsou oproti 1. verzi navýšeny
prostředky specifického výzkumu pro FSI o cca 1,3 mil.
- Do rozpočtu byl promítnut požadavek na laboratoře Technická 14
- Do plánu stavebních investic byla vrácena položka rekonstrukce dvora FA
- Po schválení Rozpočtu VUT musí být k dispozici verifikovatelné podklady RIV, data
jsou již přístupná v Apollu (jednotlivci by měli obdržet přímo cca 200 Kč/bod)
Usnesení: AS FSI VUT v Brně žádá vedení VUT, aby do Dlouhodobého záměru VUT na
období 2011 – 2015 byl zahrnut slib rektora VUT z jeho programového prohlášení, že po
dostavění objektu Technická 12 opustí FEKT areál FSI.
Dočasný pobyt FEKTu v areálu FSI nesmí být vázán na eventuální výstavbu objektu
Technická 14.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 0
ad 5) Zpráva o hospodaření za rok 2009 (první projednání)
Tabulkovou část Zprávy o hospodaření obdrželi senátoři před zasedáním mailem. Pan
tajemník okomentoval jednotlivé body a poté odpovídal na dotazy senátorů.
ad 6) Návrh na Rozdělení dotace finančních prostředků pro rok 2010 (první projednání)
S návrhem Rozdělení finančních prostředků seznámil senátory Ing. Dumek. Rozpočet je
ovlivněn následujícími faktory:
- propad dotace A + B* o 5,4%
- rozdělení financí za VaV dle uznaných bodů v RIVu
- zavedení ukazatele kvality B3
- alokace prostředků pro NETME a CEITEC
ad 7) Návrh na jmenování proděkanů (konečné usnesení)
Usnesení: AS FSI projednal návrh děkana FSI na jmenování proděkanů:
doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. – statutární zástupce děkana, vnější vztahy a
spolupráce s průmyslem
prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. – tvůrčí činnost, doktorské studium
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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
a nemá námitek.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 0
ad 8) Návrh na zřízení fakultního pracoviště
Děkan FSI předkládá návrh na zřízení specializovaného pracoviště NETME centre (návrh byl
projednán na VR FSI 31.3.2010) a s tím související návrh na změnu Organizačního řádu FSI
(dvě formální změny spočívají ve vsunutí slov „nebo ředitele“ do čl. 6, odst. (1), písm. d) a čl.
7 odst. (4)) a návrh na změnu Přílohy číslo 2 Organizačního řádu FSI (seznam
specializovaných pracovišť je rozšířen o NETME).
ad 9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 29.4.2010 ve 13.00 hod v zasedací místnosti
děkana.
Do programu bude zařazeno:
- Rozpočet (konečné usnesení)
- Zpráva o hospodaření (konečné usnesení)
- Zřízení specializovaného pracoviště (konečné usnesení)
- Návrh na změnu jednacího řádu AS FSI
Hlasování:

pro: 21

proti: 0

zdržel se: 0

ad 10) Různé
RNDr. Popela požádal o názory na Rozpočet VUT - senátoři se vyjadřovali pro jeho
schválení.

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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