Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 16. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT
v Brně dne 3. 6. 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, RNDr. Chvalinová
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
Informace o projektu CEITEC
Návrh na změnu Volebního a jednacího řádu AS FSI (konečné usnesení)
Časový plán na akademický rok 2010/2011 (konečné usnesení)
NETME - Organizační řád a Statut (projednání)
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Informace o financování VŠ v r. 2011
Různé

Zasedání se zúčastnil rektor VUT prof. Rais, předseda AS VUT doc. Hanáček, děkan FSI
prof. Doupovec, proděkani doc. Chmelík 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, RNDr. Chvalinová
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 22 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: Ing. Roupec, RNDr. Dvořák
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 2
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Doc. Martišek navrhl zařadit do programu jednání jako bod č. 9 Volbu zástupce pro výběrové
řízení na ÚJ a pan děkan požádal o vzájemnou výměnu bodů 4 a 5. RNDr. Popela navrhl
přesunout bod č. 10 na konec programu.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 0
Schválený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Informace vedení fakulty
Informace o projektu CEITEC
Informace z grémií
Návrh na změnu Volebního a jednacího řádu AS FSI (konečné usnesení)
Časový plán na akademický rok 2010/2011 (konečné usnesení)
NETME - Organizační řád a Statut (projednání)
Volba zástupce pro výběrové řízení na ÚJ
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Různé
Informace o financování VŠ v r. 2011

V zápise z 15. řádného zasedání byla provedena oprava v bodu č. 5 Časový plán na: …, neboť
by se tím některým studentům zkrátila doba na přípravu na státní zkoušky o jeden týden.
ad 3) Informace vedení fakulty
Prof. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
Na VR konané dne 12. 5. proběhla tři profesorská řízení, všechna byla doporučena
všemi hlasy přítomných členů VR.
Na ak. rok 2010/2011 si podalo přihlášku do bakalářského studia 11 uchazečů ze
Saudské Arábie.
Někteří z akademických pracovníků obdrželi žádost o podporu zřízení strojní fakulty
v Českých Budějovicích. Postoj vedení fakulty je negativní.
ad 4) Informace o projektu CEITEC
Na minulých zasedáních přijal AS FSI usnesení, ve kterém žádá děkana FSI, aby vstoupil do
probíhajících jednání týkajících se projektu CEITEC a usnesení, ve kterém žádá vedení FSI a
vedení VUT o vyjasnění dopadů financování provozu, udržitelnosti a neuznaných nákladů
projektu.
Proběhlo několik jednání s vedením VUT, pan děkan také obdržel odpověď pana rektora na
otázky týkající se provozu a udržitelnosti projektu (viz. zápis z 15. zasedání, bod č. 3).
Odpověď byla projednána s FK AS FSI a následně rozeslána ostatním senátorům.
21. 5. proběhlo jednání děkanů a tajemníků FSI, FEKT a FCH s vedením VUT, na kterém
bylo požadováno stanovisko k prohlášení kvestora, ve kterém kvestor vyjádřil svůj negativní
postoj k podání projektu.
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Stanovisko děkana FSI po vyhodnocení odpovědí rektora VUT je následující: CEITEC bude
realizován, do roku 2015 jsou rizika minimální (projekt je dobře finančně zajištěn, podařilo se
zvýšit Start-up program o 20%). Na základě požadavku vedení VUT pan děkan zpracuje
odhad možných dopadů financování projektu na fakultu. Jednou z možností, jak snížit
negativní dopady, by bylo podle prof. Doupovce navýšení finanční částky za body, která
přijde na fakultu (v letošním roce byla hodnota bodu 2000,- Kč, na fakultu přišlo 770,- Kč).
Ve své odpovědi pan rektor uvedl, že záměrem vedení VUT je, aby peníze za body obdrželi ti,
kdo je vytvořili – tato strategie bude formulována v Dlouhodobém záměru VUT. Na příští rok
bude STI brán jako standardní vysokoškolský ústav a pomoc ze strany VUT bude srovnatelná
jako v případě přecházejících obdobných situacích, tzn. že příští rok nebude STI podporován
pouze zúčastněnými fakultami, ale celou školou. Odhad částky, která by se měla vrátit ze
zaplacených 46 mil. Kč, se pohybuje mezi 0 a 20 mil. Kč. Na řízení STI se budou podílet i
zástupci fakult, pan rektor očekává konkrétní nabídky při tvorbě VR STI a dále očekává účast
pracovníků fakult ve výběrových řízeních na obsazení vedoucích manažerských pozic STI.
Doc. Hanáček uvedl, že AS VUT projekt CEITEC od začátku podporoval, AS fakult
zapojených do projektu přijaly zodpovědnost za projekt, následně AS VUT schválil zřízení
vysokoškolského ústavu. Co se týká peněz za body, AS VUT kontroluje tok peněz, jeho
záměrem je dostat co nejvíce peněz k lidem, kteří je vytvořili.
V odpovědích na dotazy senátorů prof. Spousty a Ing. Ramíka rektor mj. uvedl následující:
Vedení VUT uvažuje jako o jednom z možných finančních zdrojů pronajmout objekty na
Údolní. CEITEC je brán jako ústav až v době, kdy po posledních jednáních je vysoká
pravděpodobnost, že projekt bude realizován. V případě potíží s udržitelností projektu
nastoupí standardní krizové řízení.
Zástupci pracovníků CEITECu uvedli, že jsou si vědomi své zodpovědnosti zajistit
udržitelnost projektu.
ad 5) Informace z grémií
Informace z grémií obdrželi senátoři před zasedáním mailem. RNDr. Popela v nich informuje
zejména o
reformě VŠ
dlouhodobém záměru VUT, FSI
pravidlech financování v r. 2011
RVŠ
AS VUT
ad 6) Návrh na změnu Volebního a jednacího řádu AS FSI (konečné usnesení)
Od předložení návrhu byly provedeny následující změny:
čl. 19, bod (2) upraven na: Součástí podkladů pro zápis je zvukový záznam, který se
pořizuje v průběhu jednání. Záznam se archivuje do schválení zápisu.
v Příloze č. 1. čl. 4, bod (2) doplněno: Právo navrhovat kandidáty a volit …..
v Příloze č. 1. čl. 5, bod (2) upraven na: …… má každý člen AS FSI přítomný na
zasedání, na kterém probíhá volba.
Usnesení: AS FSI schvaluje návrh Volebního a jednacího řádu AS FSI včetně jeho příloh ve
znění ze dne 3. 6. 2010.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0
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ad 7) Časový plán na akademický rok 2010/2011 (konečné usnesení)
V Časovém plánu byly na základě připomínek senátorů provedeny následující změny:
termín odevzdání bakalářských a diplomových prací posunut na 27. 5. 2011
recenze prací posunuty na 30. 5. – 10. 6. 2011
SZZ posunuty na 13. - 24. 6. 2011
promoce posunuty na 11. – 15. 7. 2011
na návrh děkana byla vyškrtnuta věta: Termíny zkoušek musí být vypsány 7 dní před
začátkem zkouškového období.
Usnesení: AS FSI projednal Časový plán na akademický rok 2010/2011 ve znění ze dne
3. 6. 2011 a nemá připomínky.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 0
ad 8) NETME - Organizační řád a Statut
Oba dokumenty obdrželi senátoři mailem a byly projednány LK, která požaduje vysvětlení
ohledně umístění popisu práv a povinností ředitele projektu a dále ohledně pozice odborného
řešitele projektu a finančního manažera (Organizační řád, část III, čl. 6). Na vyjasnění těchto
záležitostí bude pan děkan spolupracovat s předsedou LK RNDr. Dvořákem.
ad 9) Volba zástupce pro výběrové řízení na ÚJ
Dne 23. 6. 2010 proběhne výběrové řízení na ÚJ.
Navržený kandidát: Ing. Ramík, zástupce Ing. Paloušek
Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se: 2
ad 10) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 30. 9. 2010 ve 13.00 hod v zasedací
místnosti děkana.
Do programu bude zařazeno:
Organizační řád a Statut NETME
Volba předsedy studentské komory
Hlasování:

pro: 19

proti: 1

zdržel se: 0

ad 11) Různé
RNDr. Popela odpověděl na dotaz Ing. Bednáře ohledně peněz za body z let 2003 – 2007:
V objemu 62100 bodů je rozdíl 4000 bodů, je požadavek, aby RV dodala data, na základě
kterých body sečetla.
Na dotaz doc. Štětiny, zda by projekty specifického výzkumu nemohly být vykazovány
v Apollu, RNDr. Popela odpověděl, že tento požadavek již na vedení VUT vznesla prof.
Vávrová.
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ad 12) Informace o financování VŠ v r. 2011
Informace podal RNDr. Popela zájemcům z řad senátorů.
Poté bylo zasedání ukončeno.

Příloha: Prezenční listina

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

Bc. Hana Druckmüllerová
za SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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