Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 21. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 27. 1. 2011
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni:
Omluveni:
Mandátová komise:
Návrhová komise:
Zasedání řídil:

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 16:15
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
RNDr. Chvalinová, R. Janda
prof. Křupka, Ing. Ramík
doc. Martišek

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

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
Dlouhodobý záměr FSI VUT (konečné usnesení)
Pravidla pro rozdělení finančních prostředků na FSI VUT na rok 2011 (první projednání)
Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na rok 2011 (první
projednání)
8. Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
9. Různé

Zasedání se zúčastnil děkan FSI prof. Doupovec, proděkan prof. Foret 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: RNDr. Chvalinová, R. Janda
Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 20 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: prof. Křupka, Ing. Ramík
Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se: 2
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Na dotaz prof. Spousty, zda se počítá s tím, že by v průběhu dnešního zasedání byla
komentována Pravidla pro rozdělení finančních prostředků na VUT odpověděl doc. Pacal, že
FK připravila ohledně Pravidel VUT materiál a navrhl, aby tento materiál byl projednán na
úvod bodu 6.
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 0
K zápisu z 20. zasedání byly vzneseny následující připomínky:
- v b. 3) bude doplněn konec věty: lidem, kteří se na záměru nepodílí.
- v b. 8) odst. 2. bude opraveno: odměňování
- v b. 8) Usnesení č. 1 bude opraveno: Hodnota části prostředků….. a dále bude ve
druhé větě opraven výraz „Tato suma“ na Část pro rok 2011.
- v b. 8) Usnesení č. 2 bude opravena formulace 1. věty na: AS FSI VUT doporučuje,
aby vedení FSI prosazovalo zapracování následujících návrhů…
- Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 2
ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan FSI informoval senátory o následujících událostech:
• Byly vydány brožury ke 110. výročí založení fakulty.
• Proběhla evaluace VUT Evropskou univerzitní asociací.
• Proběhla jednání ohledně transformace ÚSI na fakultu. Pan děkan vznesl námitku
vzhledem k nedostatečnému vědeckému výkonu ÚSI.
• Děkan seznámil senátory se zásadami akreditace studijních programů. (Bude přílohou
zápisu z kolegia rektora).
• Projekty FRVŠ typu A: letos byl úspěšný pouze 1 projekt. V projektech typu MPO
byla FSI nejúspěšnější na VUT.
• Děkan položil panu rektorovi následující dotazy: Co znamená mít statut výzkumné
univerzity, jaká je strategie VUT ohledně získání tohoto statutu, jaký je postoj rektora
na slučování škol.
• Pan děkan odpověděl na často vznášený dotaz ohledně započítávání výkonů do
NETME – dohoda je taková, že NETME se výkony započítávat budou, ale z hlediska
rozdělování finančních prostředků na fakultě se výkony budou započítávat ústavům.
ad 4) Informace z grémií.
RNDr. Popela rozeslal před zasedáním informace mailem.
Ing. Roupec:
- Byl schválen Dodatek č. 2 VJŘ AS VUT.
- MŠMT vyjádřilo podporu případnému slučování VŠ.
- Závěry komise EAU:
• Rozpor v tom, že senátoři AS VUT jsou voleni na fakultách, ale mají hájit
zájmy celé školy.
• Malý počet studentů v AS VUT.
• Dlouhodobý záměr VUT je příliš dlouhý a nejsou v něm naznačeny kroky,
jakým způsobem dosáhnout popisovaných cílů.
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•

Komise hájila silnou centralizovanost a mezioborovost a doporučovala
prosazovat se aplikačními výzkumy.

ad 5) Dlouhodobý záměr FSI VUT v Brně (konečné usnesení)
K Dlouhodobému záměru obdržel pan děkan několik připomínek, které byly do textu
zapracovány:
- na str. 5 byla doplněna věta: Akreditace byla prodloužena u většiny oborů…..
- na str. 12 na místě prvního použití byl místo zkratky STI vypsán celý název a za něj
doplněno (STI)
- na str. 9 byla zrušena poslední odrážka a některé další odrážky byly přeformulovány
tak, aby všechny začínaly infinitivem.
V Aktualizaci dlouhodobého záměru na rok 2011 byly provedeny následující úpravy:
- na str. 3 Internacionalizace bylo před odrážky vytčeno slovo podporovat
- bylo provedeno několik úprav stylistického charakteru.
Dále pan děkan obdržel připomínku Ing. Jakuba Roupce ohledně nedostatku parkovacích míst
v areálu fakulty i jejím okolí.
V odpovědi uvedl Ing. Dumek, že v blízkosti se staví parkovací dům, zvažuje se možnost
rozšíření parkovacích ploch v areálu fakulty. Prof. Doupovec dodal, že dle jeho názoru není
nutné kvůli tomuto problému měnit Dlouhodobý záměr.
Usnesení: AS FSI schvaluje návrh Dlouhodobého záměru na rok 2011 – 2015 a jeho
Aktualizaci na rok 2011.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
ad 6) Pravidla pro rozdělení finančních prostředků na FSI VUT na rok 2011 (první
projednání)
Proběhla dvě jednání FK, na kterých se projednávala Pravidla pro rozdělení finančních
prostředků na VUT. Z jednání vyplynulo několik návrhů na změny Pravidel, které komise
doporučuje přijmout formou usnesení. S jednotlivými návrhy seznámil senátory doc. Pacal.
RNDr. Popela se vrátil k minulému zasedání, kdy AS FSI přijal k bodu č. 8) Otázky
financování pedagogické a tvůrčí činnosti Usnesení č. 1: 2. a 3. bod je již (alespoň částečně)
v Pravidlech VUT obsažen, k 1. bodu se kvestor vyjádřil v tomto smyslu: Protože VUT chce
být výzkumnou univerzitou, je zřejmé, že se podíl vědy na úkor výuky bude zvyšovat a proto
v tomto roce nelze garantovat, aby podíl centrálních prostředků na režiích byl nižší než v roce
minulém.
Dále informoval senátory, že výše uvedených 8 bodů, které mu FK předem poskytla, již
přednesl na AS VUT. Také doporučil doplnit bod 3 o „…záměr AS VUT a vedení VUT…“.
Co se týče bodu 4., RNDr. Popela se již dotazoval, kdy toto bude provedeno – v odpovědi
zaznělo, že druhý den po účetní uzávěrce bude vyúčtováno a částka, která nebyla čerpána,
bude přidělena fakultám. RNDr. Popela zastává stanovisko, že fakulta by měla obdržet celou
částku (27 mil.), neboť se jednalo o půjčku. Rozdílný je názor kvestora – fakulta nedostane
zpět částku odpovídající neuznatelným nákladům. RNDr. Popela vyzval AS FSI, aby
k tomuto problému zaujal stanovisko, o které by se zástupci FSI v AS VUT mohli opřít při
hlasování o Pravidlech VUT.
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Usnesení: AS FSI projednal návrh „Pravidel rozdělení příspěvků a dotace na rok 2011“ na
VUT v Brně a předkládá tyto připomínky a návrhy k tomuto dokumentu:
1. Přesně definovat nezpůsobilé náklady v projektech VaVpI (viz příslušné odstavce
pravidel), vyčíslit jejich výši a určit zodpovědnost za jejich vytvoření
2. Jednoznačně deklarovat rozhodnutí vedení VUT nezahajovat žádné nové stavební
aktivity financované z prostředků VUT v Brně
3. Podporujeme záměr AS VUT a vedení VUT zahrnout do projektu VAVINET některé
centrální výdaje VUT v oblasti informačních systémů
4. Provést vyúčtování čerpaných prostředků v projektu CEITEC za rok 2010 a definovat
celkovou výši a specifikaci nezbytných výdajů na projekt v roce 2011
5. Vzhledem k motivačním účinkům zdroje B3 – kvalita výuky s cílem splnit
dlouhodobý záměr VUT doporučujeme, aby část centrálních výdajů byla přesunuta
z položky B3 na položku B2
6. Stanovit přesná pravidla financování útvarů UTT, CPP, ICV a dalších centrálních
útvarů
7. Doporučujeme, aby nespotřebované finanční prostředky v jednotlivých fondech
z minulého období byly použity ke stejnému účelu
8. Doporučujeme, aby v závěrečné kapitole 15 „Zásady sestavení rozpočtu na rok 2011“
byla možnost kontroly změn ze strany AS VUT nahrazena povinností kvestora
informovat AS VUT o provedených úpravách mezi jednotlivými položkami rozpočtu
a současně bylo ponecháno právo kontroly ze strany AS VUT
Hlasování:

pro: 23

proti: 0

zdržel se: 1

FK se bude Pravidly nadále zabývat, senátoři jí mohou zasílat své připomínky event. se
zúčastnit jednání. Na základě výše uvedené žádosti RNDr. Popely bude stanovisko FK
poskytnuto zástupcům FSI v AS VUT.
Ing. Dumek seznámil senátory s Pravidly pro rozdělení dotace finančních prostředků na FSI
VUT pro rok 2011. (Celé znění Pravidel obdrželi senátoři před zasedáním mailem). Mezi
hlavní změny oproti minulému roku patří především změna ve způsobu stanovení limitu nově
zapsaných studentů a zavedení parametru VKM.
V diskuzi tajemník odpovídal na dotazy senátorů.
ad 7) Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na rok 2011
(první projednání)
Jedinou významnější změnou oproti minulému roku je možnost ve výjimečných případech
uskutečnit přijímací řízení i v průběhu akad. roku.
ad 8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 24.2.2011 ve 13.00 hod v zasedací místnosti
děkana.
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Do programu bude zařazeno:
- Pravidla pro rozdělení finančních prostředků
- Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech
Hlasování:
pro: 21
proti:0
zdržel se: 0
ad 9) Různé
Senátoři diskutovali o úmyslu zrušit některá osmiletá gymnázia, senát ale nemá možnost
v této věci zasáhnout.

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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