Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 23. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 31. 3. 2011
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni:
Omluveni:
Mandátová komise:
Návrhová komise:
Zasedání řídil:

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 16:00
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Ing. Kutálek, R. Janda
doc. Pacal, RNDr. Dvořák, RNDr. Popela
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
Zpráva o hospodaření FSI VUT za rok 2010 (první projednání)
Informace k předloženému rozdělení finančních prostředků VUT a zamýšlenému financování
VŠ v r. 2012
Rozdělení finančních prostředků FSI VUT na rok 2011 (první projednání)
Informace k přípravě nového VŠ zákona
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Různé

Zasedání se zúčastnil děkan FSI prof. Doupovec 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: Ing. Kutálek, R. Janda
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: doc. Pacal, RNDr. Dvořák, RNDr. Popela
Hlasování:
pro: 20
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 za bod č. 8 Časový plán na ak. rok
2011/2012.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 1
Zápis z 22. zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0

zdržel se: 0

ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan FSI informoval senátory o následujících událostech:
• 12.4.2011obdrží prof. V. Klaus čestný doktorát VUT.
• Probíhají personální změny na děkanátu.
• Proběhlo akademicko – průmyslové fórum, diskutovalo se zejména o zapojení
odborníků z praxe do výuky na VŠ a navrhovaných změnách v habilitačním řízení.
V květnu proběhne další setkání, jehož tématem bude změna VŠ zákona.
• Proběhl NETME Day.
ad 4) Informace z grémií
RNDr. Popela rozeslal informace před zasedáním mailem. Jedná se o:
- mzdovou analýzu na VUT za rok 2010 (k tomuto bodu RNDr. Popela navrhuje
přijmout usnesení, které by požadovalo detailnější rozpracování údajů)
- informace o výkupu pozemků (zodpovězený dotaz RNDr. Popely bude v zápise ze
zasedání AS VUT)
- Dodatky č. 2 a č. 3 Rozpočtu VUT na rok 2010, které obsahují seznam projektů –
senátoři byli vyzváni ke kontrole jimi řešených projektů
- Dlouhodobý záměr a Aktualizace DZ STI – senátoři byli požádáni o případné náměty
ad 5) Zpráva o hospodaření FSI VUT za rok 2010 (první projednání)
Předloženou Zprávu obdrželi senátoři před zasedáním mailem, komentář k jednotlivým
částem podal na zasedání pan tajemník. Poté odpovídal na dotazy senátorů.
ad 6) Informace k předloženému rozdělení finančních prostředků VUT a zamýšlenému
financování VŠ v roce 2012
Pracovní verzi pravidel financování VŠ v roce 2012 rozeslal RNDr. Popela senátorům
mailem. Upozornil je zejména na tendenci snižovat váhu ukazatele A + B1 a zvyšovat váhu
B3. Probíhají diskuze, zda by v tomto ukazateli měla být hodnocena spolupráce s aplikační
sférou. RNDr. Popela požádal senátory, aby zvážili možnost přijetí usnesení, kterým by se
obraceli na vedení FSI a zástupce AO FSI s žádostí o podporu zhodnocení aplikačních
výstupů.
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ad 7) Rozdělení finančních prostředků FSI VUT na rok 2011 (první projednání)
S návrhem Rozdělení finančních prostředků seznámil senátory Ing. Dumek. Rozpočet je
sestaven jako vyrovnaný a je ovlivněn zejména celkovým poklesem dotace o 6,6% (při
poklesu zdroje A+B* o 10,2% a nárůstu zdroje 2112 o 32%) a nutností zavést úsporná opatření
- v návrhu je snížena provozní částka na ústavy a děkanát a došlo ke snížení provozního fondu
děkana, objem mzdových prostředků je zachován ve výši loňského roku, dále se počítá
s částkou ve výši 1,9 mil. na nejnutnější opravy.
Usnesení č. 1: AS FSI žádá zástupce akademické obce fakulty v AS VUT, aby prosazovali
detailní zpracování Mzdové a personální analýzy za rok 2010 tak, aby obsahovala tabulkové a
grafické členění po součástech VUT a podle zdrojů a aby byly uvedeny také další číselné
charakteristiky a ne jen průměrné údaje.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2: AS FSI se obrací na vedení FSI a na zástupce AO FSI v AS VUT, aby
iniciovali aktivity zástupců VUT v RVŠ a ČKR tak, aby ve spolupráci s ostatními
technickými VŠ usilovali o odstranění znevýhodnění aplikačních aktivit z roku 2011
v hodnocení kvality B3 – VKM na rok 2012.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3: AS FSI se seznámil s Aktualizací dlouhodobého záměru STI, na jehož činnosti
se budou podílet také současní pracovníci FSI, a žádá AS VUT o doplnění informací o
financování STI.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 4: AS FSI žádá zástupce AO FSI v AS VUT, aby v přípravě a procesu
schvalování rozpočtu VUT na rok 2011 důrazně dbali o naplnění usnesení č. 1 z 20. zasedání
AS FSI dne 16.12.2010 k rozdělení institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj
výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků na VUT a dále usnesení
z 21. zasedání AS FSI dne 27.1.2011 k návrhu pravidel pro rozdělní příspěvků a dotace na rok
2011.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 1
ad 8) Informace k přípravě nového VŠ zákona
RNDr. Popela seznámil senátory s koncepčními připomínkami k návrhu VŠ zákona, plné
znění obdrží senátoři mailem. Se svými připomínkami se mohou senátoři obracet na RNDr.
Popelu, Ing. Roupce nebo legislativní komisi.
ad 9) Časový plán akademického roku 2011/2012
Návrh Časového plánu obdrželi senátoři před zasedáním. Pan děkan požádal o jeho kontrolu a
zaslání event. připomínek doc. Chmelíkovi.
ad 10) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Usnesení: AS FSI zkracuje předkládací lhůtu pro Rozdělení finančních prostředků FSI VUT
na rok 2011 na 3 týdny.
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Hlasování:

pro: 22

proti: 0

zdržel se: 0

Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 19.5.2011 ve 13.00 hod v zasedací místnosti
děkana.
Do programu bude zařazeno:
- Zpráva o hospodaření
- Rozpočet
- Časový plán
- Příprava VŠ zákona
Hlasování:
pro: 22
proti:0
zdržel se: 0
ad 11) Různé
Tento bod neměl věcnou náplň.
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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