Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 24. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 19. 5. 2011
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni:
Omluveni:
Mandátová komise:
Návrhová komise:
Zasedání řídil:

zasedací místnost ÚM FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 15:15
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Ing. Druckmüllerová, J. Dražka
Ing. Ramík, doc. Katolický
doc. Martišek

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 z grémií
Rozdělení finančních prostředků FSI VUT na rok 2011 (konečné usnesení)
Zpráva o hospodaření FSI VUT za rok 2010 (konečné usnesení)
Časový plán na akademický rok 2011/2012 (konečné usnesení)
Směrnice ke studijnímu zkušebnímu řádu VUT v Brně (předložení)
Zástupce akademické obce FSI ve volební komisi pro volby do AS VUT
Vyhlášení voleb do AS FSI VUT
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Různé

Zasedání se zúčastnil děkan FSI prof. Doupovec, proděkan doc. Chmelík 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. Druckmüllerová, J. Dražka
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 21 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: Ing. Ramík, doc. Katolický
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
Program jednání byl schválen beze změn.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0

zdržel se: 0

Zápis z 23. zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0

zdržel se: 0

ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan FSI informoval senátory o následujících událostech:
• K 1.4. bylo do BS podáno o 200 přihlášek více než minulý rok.
• Prof. Druckmüller obdržel cenu Učené společnosti ČR.
• Proběhlo výběrové řízení na ředitele STI – byl doporučen jediný uchazeč prof. Vrba.
• Pan děkan odmítl návrh rektorky Akademie filmové tvorby a multimédií v Bratislavě
na zřízení pobočky oboru Průmyslový design.
• Rektor VUT požádal děkany fakult, aby se vyjádřili k poklesu počtu publikací
v RIVu. Pan děkan seznámil senátory se svým vyjádřením, ve kterém upozorňuje na
možné příčiny – soustředění výzkumných týmů na přípravu projektů OPVaVpI,
demotivující finanční ohodnocení výzkumné činnosti, orientace pracovníků na
doplňkovou činnost a projekty OPVK, stav IS Apollo.
• Pan děkan požádal vedení VUT o rozšíření IS Apollo o monitoring smluvního
výzkumu.
• Dofinancování výzkumných záměrů: doc. Březina nebude krátit, prof. Cihlář na 82,4
%, prof. Stehlík na 50%.
• Vznikla asociace děkanů technických fakult, která zaujala stanovisko k návrhu novely
VŠ zákona.
• Dnešní den probíhá na fakultě akademicko - průmyslové fórum, na kterém se
představitelé průmyslových podniků vyjadřují k novele VŠ zákona.
• Pan děkan provedl srovnání ústavů z hlediska jejich podílu na RIVu a na vstupech.
ad 4) Informace z grémií
RNDr. Popela rozeslal informace před zasedáním mailem. Jedná se zejména o:
- Informace o vývoji návrhu věcného záměru zákona o VŠ
- Informace o projednávání rozpočtu VUT
Doc. Martišek: Navrhl ocenit usnesením práci zástupců FSI v AS VUT, a to pro letošní
obtížné vyjednávání při sestavování rozpočtu VUT a za vyjednané úspory rektorátu, o které
budou navýšeny rozpočty fakult.
V následné diskusi dospěli senátoři k závěru, že vzhledem k nepřítomnosti obou zástupců
bude vhodné tento bod odložit na příští jednání.
ad 5) Rozdělení finančních prostředků FSI VUT na rok 2011 (konečné usnesení)
Ing. Dumek seznámil senátory s provedenými změnami:
- zvýšení A + B1, B3, IR (celkem na 96,5% loňského roku)
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-

zvýšení provozních prostředků pro ústavy
úprava režií výzkumných záměrů
doplněny projekty specifického výzkumu (kromě mezifakultních projektů)
doplněna korekce RIV bodů pro ústavy zapojené do CEITECu
opraveny faktické a formální chyby

Usnesení č. 1: AS FSI schvaluje Rozdělení finančních prostředků FSI VUT na rok 2011 ve
verzi ze dne 19.5.2011.
Hlasování:
pro: 21
proti: 1
zdržel se: 0
Usnesení č. 2: AS FSI nesouhlasí se způsobem dělení finančních prostředků institucionální
podpory z úrovně VUT na fakulty, poněvadž došlo k výraznému poklesu částky určené
fakultám. V roce 2010 na centrální úrovni ze 117 mil. Kč zůstalo 51% této částky, tedy cca 60
mil. V roce 2011 ze 194 mil. Kč zůstává na centrální úrovni 75% této částky, což představuje
130 mil. Toto je v rozporu s doporučením, uvedeným v usnesení AS FSI ze dne 16.12.2010,
ve kterém AS FSI navrhuje následující: Hodnota části prostředků, která zůstává na centrální
úrovni (nenormativní část), nesmí v absolutní hodnotě překročit sumu roku 2010. Část pro
rok by dokonce měla být nižší, a to vzhledem k tomu, že některé aktivity související s VaVpI
jsou již uhrazeny nebo mohou být převedeny přímo na součásti, kde náklady vznikají.
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 2
ad 6) Zpráva o hospodaření FSI VUT za rok 2010 (konečné usnesení)
Na základě doporučení FK byla Zpráva doplněna o informace o odvedené režii, o darech
fakultě a o revizi nájemních smluv za parkovací místa.
FK doporučuje doplněnou Zprávu o hospodaření ke schválení.
Usnesení: AS FSI schvaluje Zprávu o hospodaření FSI VUT za rok 2010 ve verzi ze dne
19.5.2011.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Časový plán na akademický rok 2011/2012 (konečné usnesení)
K předloženému Časovému plánu nebyly žádné připomínky.
Usnesení: AS FSI souhlasí s Časovým plánem na akademický rok 2011/2012.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 0
ad 8) Směrnice ke studijnímu a zkušebnímu řádu VUT v Brně (předložení)
Se směrnicí, která doplňuje SZŘ VUT, seznámil senátory doc. Chmelík. Hlavní změna
souvisí s počtem opravných termínů – zkoušku z jednoho předmětu lze v jednom
akademickém roce opakovat nejvýš dvakrát, přičemž druhé opravné termíny jsou stanoveny
na 2 za akademický rok ve standardní době studia. Doc. Chmelík podrobně popsal i další
změny (ve směrnici jsou např. doplněny informace o Radě studijních programů, o garantech
oborů, o bodovém hodnocení, další změny se týkají počtu studentů ve studijních a výukových
skupinách – jsou stanoveny maximální počty, je stanovena možnost provádět kontroly studia
v ZS, dále směrnice stanovuje, že způsob ověřování studijních výsledků musí být popsán
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v kartě předmětu, kapitola SZZ je rozšířena o možnost specifikovat oblasti studia pro
odbornou rozpravu ve studijním plánu oboru atd.). Poté proděkan odpovídal na dotazy a
náměty senátorů. Své připomínky senátoři mohou zasílat proděkanu Chmelíkovi elektronicky.
ad 9) Zástupce akademické obce FSI ve volební komisi pro volby do AS VUT
Do volební komise byl navržen Ing. Ramík, jako náhradník doc. Pacal.
Hlasování:

pro: 19

proti:0

zdržel se: 2

ad 10) Vyhlášení voleb do AS FSI
Usnesení: AS FSI vyhlašuje volby do AS FSI VUT na den 11.10.2011.
Hlasování:

pro: 20

proti:0

zdržel se: 0

ad 11) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 9.6.2011 ve 13.00 hod v zasedací místnosti
děkana.
Do programu bude zařazeno:
- Směrnice ke SZŘ VUT
- Volba volební komise
- Podrobné pokyny k volbám
Hlasování:
pro: 19
proti:0
zdržel se: 1
ad 12) 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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