Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z ustavujícího zasedání nov zvoleného Akademického senátu FSI
VUT v Brn dne 27. 10. 2011

Místo konání:
as konání:
P ítomni:
Omluveni:
Zasedání ídil:

zasedací místnost d kana FSI VUT v Brn , Technická 2
13:00 – 14:30
dle prezen ní listiny
dle prezen ní listiny
doc. Martišek

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

P edstavení p izvaných ú astník jednání
Souhrnná zpráva o výsledku voleb a p edstavení zvolených len AS FSI
Volba p edsedy AS FSI
Volba místop edsed AS FSI
Stanovení termínu 1. ádného zasedání
R zné

Ustavující zasedání zahájil a ídil p edseda volební komise doc. Martišek.
ad 1) P edstavení p izvaných ú astník jednání
Doc. Martišek p ivítal hosty – pana d kana prof. Doupovce, prod kana doc. B ezinu a leny
volební komise.
ad 2) P edstavení nov zvolených len AS FSI a seznámení s výsledky voleb
Volby probíhaly podle zákona . 111/1998 Sb. o VŠ, podle harmonogramu voleb do AS VUT
pro funk ní období 2011 – 2014, schváleného na zasedání AS VUT 19.4.2011 a podle
Volebního a jednacího ádu AS FSI a Organiza ních pokyn AS FSI, schválených 9.6.2011.
Volební komise dosp la k záv ru, že volby pro funk ní období 10/2011 – 10/2014 jsou
platné. Volební komise doporu uje pro další volby p epracovat organiza ní pokyny. Dnešního
dne obdržel doc. Martišek Prohlášení k volbám, podepsané 19 leny AO. Toto prohlášení
bude rozesláno len m AS FSI a len m volební komise.
Do AS VUT byli zvoleni RNDr. Popela, Ing. Roupec a Ing. Nová ková.
Poté doc. Martišek p edstavil jednotlivé leny AS FSI a p edal jim osv d ení.
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ad 3) Volba p edsedy AS FSI
RNDr. Dvo ák seznámil senátory s l. 1 a 2 P ílohy . 1 VJ AS FSI, které upravují volbu
p edsedy AS FSI. Volba prob hne tajným hlasováním hlasovacími lístky a ídí ji volební
komise pro volby do AS FSI. Navržený kandidát musí získat nadpolovi ní v tšinu hlas
p ítomných senátor .
Navržení kandidáti: doc. Ing. Josef Št tina, Ph.D.
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.
Hlasování:
odevzdaných hlasovacích lístk : 29
doc. Ing. Josef Št tina, Ph.D.
- 13 hlas
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.
- 15 hlas
P edsedou AS FSI byl zvolen doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.
ad 4) Volba místop edsed AS FSI
AS FSI má dva místop edsedy, kterými jsou p edseda KAP AS FSI a p edseda SK AS FSI.
Právo navrhovat a volit svého p edsedu mají pouze lenové p íslušné komory. Volby se ídí
l. 3 a 4 P ílohy . 1 VJ AS FSI.
Navržený kandidát za KAP: doc. Ing. Josef Št tina, Ph.D.
Hlasování:
odevzdaných hlasovacích lístk : 18
pro doc. Št tinu: 16
P edsedou Komory akademických pracovník AS FSI byl zvolen doc. Ing. Josef Št tina,
Ph.D.
Navržený kandidát za SK: Veronika H ibová
Hlasování:
odevzdaných hlasovacích lístk : 11

pro Veroniku H ibovou: 9

P edsedou Studentské komory AS FSI byla zvolena Veronika H ibová.
Pan d kan pogratuloval nov zvoleným p edsed m a p edsedu AS a p edsedkyni SK pozval
na jednání kolegia d kana, jehož jsou leny. Dále d kan hovo il o úkolech, které fakultu
v následujícím období ekají (p echod NETME do fáze udržitelnosti, CEITEC, propad po tu
student …).
Doc. Martišek upozornil, že na 1. ádném zasedání prob hne volba p edsed stálých komisí.
Komise mají minimáln 3 leny a je zvykem, že každý senátor je lenem alespo jedné
z nich. Návrhy na za azení do komisí mohou senáto i zasílat p edsedovi AS.
Poté se ízení zasedání ujal p edseda AS FSI doc. Pacal.
ad 5) Stanovení termínu a p edb žného programu 1. ádného zasedání
Termín 1. ádného zasedání byl navržen na tvrtek 10.11.2011. Do programu budou za azeny:
- Pravidla pro p ijímací ízení
- Aktualizace dlouhodobého zám ru
- Výro ní zpráva
- Zpráva volební komise
- Volba p edsed stálých komisí a za azení senátor do komisí
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 0
2

ad 6) R zné
P edseda AS informoval senátory o Prohlášení k volbám, zaslané bývalým senátor m,
kterým 19 len akademické obce reaguje na innost volební komise a pr b h voleb. Doc.
Pacal navrhl, aby se lenové VK sešli, materiál projednali a vydali k n mu stanovisko, které
bude projednáno na 1. ádném zasedání. Protože podle signatá Prohlášení nebyly n které
záležitosti v innosti VK v po ádku, doc. Pacal jako len VK cítí v i AO povinnost
k materiálu se vyjád it a informovat AO. Pro další období bude nutné provést úpravy VJ ,
aby se v budoucnu podobná situace nemohla opakovat.
Prof. Šikola s tímto ešením souhlasil a požádal, aby Prohlášení k volbám bylo p ílohou
tohoto zápisu. Podle signatá došlo k nerovnému zacházení, na jedné stran zde byly
formální chyby ze strany navrhovatel , volební komise se však dopustila mnohem
závažn jších pochybení. Událost ukázala na to, že p vodní zam ení senátu není napl ováno,
senáto i by m li být „zam stnanci“ len AO a m li by st ežit její zájmy. Podle signatá
došlo k jistému odcizení senátu od základny a signatá i Prohlášení by si p áli, aby okolnosti
kolem voleb vedly k tomu, aby nový senát bral vážn p ipomínky každého lena AO. I když
vy azení kandidáti byli v tšinou z ÚFI, zam stnanci ústavu se voleb zú astnili, protože
nepovažují senátora za zástupce ústavu, ale zástupce celé akademické obce.
Doc. Pacal p islíbil za svoji osobu, že bude dbát na to, aby nedošlo k odtržení funkcioná od
ostatních len AO.
Ing. Druckmüllerová se zeptala na p í inu p echodného snížení ádných doktorských
stipendií. Pan d kan odpov d l, že toto tvrtletí p išlo mén pen z z rektorátu. RNDr. Popela
informoval o této situaci na ustavujícím zasedání AS VUT. V odpov di zazn lo, že ástka je
aktualizovaná tvrtletn podle stavu matriky a je p evád na na fakulty bez jakýchkoli srážek.
Usnesení: AS FSI žádá vedení FSI o informaci o stavu doktorandských stipendií ve IV.
tvrtletí 2011.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 0
RNDr. Popela apeloval na p edsedu senátu a na d kana, aby byl vytvo en dodatek rozpo tu,
kterým by byla rozd lena ástka za body ve výši 6,2 mil. K . Doc. Pacal upozornil, že
dodatek m že být vytvo en až poté, co finan ní prost edky na fakultu skute n p ijdou.

Poté bylo zasedání ukon eno.

P íloha : Prezen ní listina
Prohlášení k volbám

Verifikoval: doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.
p edseda AS FSI

Veronika H ibová
p edsedkyn SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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