Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 19. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 25. 11. 2010
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni:
Omluveni:
Mandátová komise:
Návrhová komise:
Zasedání řídil:

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 15:15
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
R. Janda, J. Kráčmar, J. Dražka
Ing. Ramík, doc. Pacal, prof. Spousta
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
Pravidla pro přijímací řízení (konečné usnesení)
Výroční zpráva FSI VUT v Brně (první projednání)
Finanční zpráva o akcích k oslavám 110. výroční (informace)
Výzva Akademickému senátu FSI VUT (komplex Erasmus)
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Různé

Zasedání se zúčastnil proděkan doc. Knoflíček 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: R. Janda, J. Kráčmar a J. Dražka
Hlasování:
pro: 16
proti: 0
zdržel se: 3
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 19 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: Ing. Ramík, doc. Pacal a prof. Spousta
Hlasování:
pro: 17
proti: 0
zdržel se: 2
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
RNDr. Popela požádal o přesun bodu č. 4 Informace z grémií před bod č. 8, předcházející
body se posunou.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 1
V zápise z 18. zasedání bude opraven v usnesení k b.č. 6 název na NETME Centre.
Doc. Martišek informoval senátory, že schůzka ohledně komplexu Erasmus neproběhla,
protože nejsou ještě k dispozici všechny podklady, především zápis z AS VUT.
Podle informací zástupců AS FSI proběhla výběrová řízení na EÚ, ÚJ a ÚST korektně a bez
problémů.
Ing. Roupec upozornil, že bylo naplněno usnesení ze 17. zasedání - společně s RNDr. Popelou
zjistili informace v záležitosti bytového komplexu Erasmus a rozeslali je senátorům.
Dále Ing. Roupec navrhl odložit schválení zápisu z 18. zasedání, aby se mohli k bodu č. 9
Výzva AS FSI vyjádřit i diskutující z řad hostů.
Doc. Martišek: současná verze zápisu je zatím pracovní, zápis bude zveřejněn až poté, co se
k němu budou moci vyjádřit všichni diskutující.
ad 3) Informace vedení fakulty
Protože se děkan FSI nemohl zasedání zúčastnit, rozeslal senátorům informace o
následujících událostech mailem:
• Dne 16.11.2010 proběhlo Akademické shromáždění VUT. Zlatou medaili VUT
obdrželi prof. Fiala (rektor MU), prof. Nový (emeritní prorektor VUT) a prof. Pochylý
(FSI). Stříbrnou medaili VUT obdržel prof. Raudenský. Cenu rektora dostal kolektiv
studentů LÚ za projekt MARABU a dále student ÚMVI Jan Veselý.
• Pan rektor navrhne vědecké radě VUT udělit čestný doktorát prof. V. Klausovi.
• Dne 3.3.2011 se na FSI uskuteční přednáška Ing. Dany Drábové (předsedkyně
Státního úřadu pro jaderný dozor) a následná diskuse. Odpoledne bude beseda se
studenty SŠ.
• Dne 30.11.2010 převezme Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy studentka
doktorského studia Aplikované matematiky Ing. Hana Druckmüllerová.
• Dne 10.11.2010 proběhla porada vedoucích divizí NETME.
o Na základě požadavku děkana, zodpovědnost za udržitelnost a provoz NETME
musí být přímo úměrná procentuálnímu podílu jednotlivých pracovišť na
přístrojovém vybavení a budovách. Vedení NETME proto zpracovalo
procentuální podíl jednotlivých divizí (sekcí) na projektu, toto bylo rozesláno
na divize. Na tomto základě vedení NETME rozpočítá na jednotlivé divize, co
kdo má plnit. Zhruba řečeno, pokud si někdo něco naplánoval a prosadil, tak za
to musí nést zodpovědnost.
o V nejbližší době je třeba urychleně řešit řadu dalších problémů, zejména
„vztah stávajících ústavů a NETME“. Děkan proto sestavil pracovní komisi ve
složení Mgr. Šedivý, Ing. Štípová, prof. Hartl, prof. Raudenský, Ing. L.
Houfek, RNDr. P. Popela, doc. Katolický, doc. Horský, která by měla připravit
první návrh. Jednání komise je otevřené všem vedoucím divizí.
• Děkan připravil návrh Dlouhodobého záměru FSI na období 2011-2015 a jeho
Aktualizaci pro rok 2011. Postup dalšího projednávání:
o Bylo zasláno členům VR FSI, bude projednáváno na zasedání VR dne
24.11.2010.
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o Dne 30.11.2010 bude diskutováno s rektorem VUT a prorektorem Štěpánkem.
o Po zapracování připomínek bude předloženo Akademickému senátu FSI.
ad 4) Pravidla pro přijímací řízení (konečné usnesení)
SK předložená Pravidla projednala. Oproti předložené verzi došlo k několika drobným
úpravám, které senátoři obdrželi před zasedáním mailem. SK doporučuje Pravidla pro
přijímací řízení ke schválení.
Usnesení: AS FSI schvaluje Pravidla pro přijímací řízení na akademický rok 2011/2012.
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 0
ad 5) Výroční zpráva FSI VUT v Brně (první projednání)
Předkládaná Výroční zpráva byla senátorům zaslána před zasedáním. Veškeré připomínky
mohou senátoři adresovat doc. Březinovi.
ad 6) Finanční zpráva o akcích k oslavám 110. výročí (informace)
Ke 110. výročí založení FSI proběhly následující akce:
- Setkání děkanů strojních fakult v Mikulově
- Den plný překvapení (sportovní akce, vystoupení hudebních skupin, divadelní
představení)
- Akademicko – podnikatelské fórum
- Bude vydána brožura VaV
Pan tajemník okomentoval jednotlivé náklady a poté odpovídal na dotazy senátorů. Tato
zpráva bude součástí Zprávy o hospodaření FSI za rok 2010 a není tedy třeba, aby se
jednotlivými položkami senát již teď blíže zabýval.
ad 7) Informace z grémií
Informace rozeslal RNDr. Popela před zasedáním mailem. Na dotaz z řad senátorů blíže
objasnil situaci ohledně vyplacení odměn podle bodů – pokud ekonomické odd. obdrží včas
body zkontrolované útvarem VaV rektorátu, budou odměny (cca 200,- Kč/bod) vyplaceny ve
mzdách za listopad. Dále senát informoval o diskuzi, která proběhla mezi rektorem a děkany
fakult, kteří nesouhlasili s rozdělením prostředků 50% těm, kteří body vytvořili, 10%
řešitelům a 40% fakultám. Aktuální dohoda zní: 10% jednotlivcům, zbytek po vypořádání
režií přímo na fakulty. Společně s Ing. Roupcem informoval o doporučení PK AS VUT
zorganizovat referendum ohledně počtu opravných termínů zkoušek.
ad 8) Výzva AS FSI VUT (komplex Erasmus)
V kauze Rezidence Erasmus došlo k následujícímu vývoji:
- Dr. Popela a Ing. Roupec obdrželi od vedení VUT (podepsáno kvestorem) odpovědi
na otázky dle výzvy předložené AS FSI na jeho 17. zasedání, byl jim také poskytnut
dopis vedení VUT adresovaný firmě Aikona, ze kterého je možno citovat, nebyl
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poskytnut souhlas s jeho volným šířením. (Stanovisko VUT bylo senátorům zasláno
mailem).
V současné době je na webových stránkách Rezidence Erasmus věta: Všechny byty
jsou rezervovány pro našeho partnera VUT Brno.
Krajský úřad JmK zrušil rozhodnutí ÚMČ Brno-Královo Pole a věc vrátil správnímu
orgánu prvního stupně k novému projednání. (Rozhodnutí bylo senátorům posláno
mailem).
Z iniciativy Ing. Roupce byla problematika Rezidence Erasmus zařazena do programu
posledního jednání AS VUT.

Ing. Roupec upřesnil situaci ohledně rezervace bytů: po upřesnění rozsahu zástavby se
předpokládá, že VUT převezme 8 – 10 bytových jednotek. Ostatní byty mohou být nabídnuty
k prodeji až poté, co VUT odmítne jejich odkoupení. Dle vyjádření rektora dříve než VUT
prohlásí, že o byty nemá zájem, nabídne je jiným vysokým školám.
Na podnět z řad senátorů RNDr. Popela vznese dotaz, jak je to s byty, které byly ještě před
informací o rezervaci pro VUT rezervovány jiným zájemcům (dle informací z webových
stránek Rezidence Erasmus bylo v předcházejícím období již rezervováno cca 60% bytů) a
jaký bude další postup v případě, že o byty z důvodu vysoké ceny nebude ze strany vysokých
škol zájem.
Ing. Roupec upozornil, že pokud byly již nějaké byty neoprávněně prodány, není VUT
orgánem, který by tuto záležitost měl řešit.
Prof. Spousta konstatoval, že usnesení ze 17. zasedání, kterým AS FSI pověřil své zástupce
v AS VUT zjištěním skutečností ohledně bytového komplexu Erasmus, bylo naplněno a za
zjištění a podání informací zástupcům poděkoval. Dále požádal, aby tento bod byl zařazen na
program dalšího zasedání, aby mohly být projednány event. nově zjištěné skutečnosti.
AS FSI konstatuje, že na základě usnesení ze dne 30.9.2010 obdržel prostřednictvím svých
zástupců v AS VUT požadované informace v záležitosti Rezidence Erasmus a bude tuto
záležitost dále sledovat.
Hlasování:
pro: 19
proti:0
zdržel se: 2
Doc. Martišek přislíbil, že po obdržení všech materiálů (zápis ze zasedání AS VUT), svolá
pro příp. zájemce schůzku ohledně této problematiky.
ad 9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 16.12.2010 ve 13.00 hod v zasedací
místnosti děkana.
Do programu bude zařazeno:
- Otázky financování tvůrčí činnosti
- Otázky financování pedagogické činnosti
- Výroční zpráva
- Rezidence Erasmus
Hlasování:
pro: 20
proti:0
zdržel se: 0
Usnesení: AS FSI zkracuje předkládací lhůtu Výroční zprávy FSI VUT.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0
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ad 10) Různé
Ing. Roupec reagoval na poznámku hosta, který uvedl, že VUT se vzdalo na příští rok
několika miliónů dotací z důvodu, že nechtělo záměry dofinancovávat výzkumné záměry. V
reakci sdělil, že u výzkumných záměrů, které již byly prodlouženy a které vyžadují dokrývání
ze strany VUT, se skutečně uvažuje požádat o jejich redukci. Bez krácení by dokrývání
znamenalo dvojnásobek letošní částky, která již tak byla na samé hranici únosnosti. Protože
povinnost dokrýt záměry je přenesena na ústavy, byly by částky spojené s dokrytím
nezkrácených záměrů pro některé ústavy FSI likvidační. Odmítnutí části dotací za
nevýhodných podmínek lze považovat je spíše za pozitivní jev. Doc. Štětina přislíbil svolat
schůzku ohledně této problematiky, které se budou moci zúčastnit všichni zájemci z řad
senátorů.
Senátoři se vyjadřovali k návrhu Ing. Jakuba Roupce, aby byla na fakultě zřízena pozice
pracovníka, který by v případě požadavku řešení technického problému zprostředkoval
kontakt mezi zadavatelem a příslušným pracovníkem (ústavem). Reakce byly vesměs
negativní, spolupráce s firmami již funguje na dobré úrovni, není třeba zřizovat další pracovní
místo.

Poté bylo zasedání ukončeno.
Příloha: Prezenční listina

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

Radek Janda
předseda SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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