Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 7. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne
31. 5. 2012

Místo konání:
as konání:
P ítomni:
Omluveni:
Mandátová komise:
Návrhová komise:
Zasedání ídil:

zasedací místnost d kana FSI VUT v Brn , Technická 2
14:00 – 16:00
dle prezen ní listiny
dle prezen ní listiny
Ing. Druckmüllerová, H. Paschkeová
prof. K upka, Ing. Bedná
doc. Pacal

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z p edchozího zasedání a stavu pln ní usnesení
Informace vedení fakulty
Informace z grémií
Rozd lení finan ní dotace na FSI v roce 2012 – schválení
Návrh na prodloužení akreditace studijních obor na FSI – schválení
Zm na Organiza ního ádu v souvislosti se založením nových odbor a úpravou stávajícího
odboru na ÚVSSR – schválení
Zrušení odboru Centrum leteckého a kosmického výzkumu na LÚ – projednání
Pokyn d kana . 10/2012 o mikropoplatcích za nadstandardní úkony studijního odd lení
d kanátu FSI – projednání
Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
R zné

Jednání zahájil a ídil p edseda AS FSI doc. Pacal.
Zasedání se zú astnili d kan FSI prof. Doupovec, prod kani FSI prof. Chmelík, prof. Foret a
doc. B ezina a tajemník Ing. Dumek.

ad 1) Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a s ítací komise: Ing. Druckmüllerová, H. Paschkeová
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 2
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Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli p ítomno 24 len AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: Ing. Ramík, Ing. Návrat
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z p edchozího zasedání a stavu
pln ní usnesení
Program jednání byl schválen bez p ipomínek.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 1
Zápis z 6. ádného zasedání schválen bez p ipomínek.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
Stav pln ní usnesení:
Na minulém zasedání p ijal AS usnesení, kterým žádá zástupce AO v AS VUT o získání
podklad ohledn nár stu mzdových prost edk n kterých rektorátních pracoviš . RNDr.
Popela informoval senátory, že AS VUT na návrh ekonomické komise p ijal usnesení, že 40%
mzdových prost edk ÚTT se má zablokovat a ÚTT má p edložit motiva ní systém.
ad 3) Informace vedení fakulty
Prof. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
- Prob hlo výjezdní zasedání vedení VUT, kde byla ešena problematika ÚTT.
- Byly vydány následující sm rnice:
•
Sm rnice . 4/2012 O seznámení s právy a povinnostmi souvisejícími s ochranou
osobních údaj
•
Sm rnice . 5/2012 Podmínky pro p iznání prosp chového stipendia
•
Pokyn . 10/2012 o mikropoplatcích za nadstandardní úkony studijního odd lení
FSI VUT
•
Pokyn . 11/2012 k ud lování cen student m a absolvent m v roce 2012
•
Pokyn . 12/2012 k zápis m do dalšího roku studia v akademickém roce
2012/2013
- Pan d kan požádal prorektora Kotoula o sch zku ohledn IS Apollo.
- Vedení VUT zaslalo d kan m tabulku limit financovaných student .
- Pan prod kan obdržel vyjád ení premiéra Ne ase k Prohlášení asociace d kan .
ad 4) Informace z grémií
Informace byly rozeslány senátor m mailem, na zasedání RNDr. Popela informoval o
následujících událostech:
- prob hl sn m RVŠ, na kterém vystoupil ministr Fiala
- informace ohledn Rozpo tu byly senátor m zasílány pr b žn
- AS VUT jednal o doktorském programu na STI, komise AS VUT program podpo ily
s n kolika výhradami (akreditace podobných program na FSI a FCH, íselný nesoulad
v limitech doktorand )
Ing. Roupec informoval o následujících událostech:
- FAVU upustila od plánu rekonstrukce objektu Rybá ská, uvažuje se o Kolejní
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- byl schválen Rozpo et VUT
- byla schválena novela Stipendijního ádu
- probíhá výb rové ízení na editele KaM
- byla schválena Výro ní zpráva o innosti a Výro ní zpráva o hospoda ení
- odbory jednají s vedením VUT o navýšení tarif
Prof. Foret: V sou asnosti se na fakult zpracovává sebehodnotící zpráva doktorských
studijních program , v zá í prob hne hodnocení akredita ní komisí, výsledkem by m lo být
prodloužení program až o 8 let.
ad 5) Rozd lení finan ní dotace na FSI v roce 2012 – schválení
Pan tajemník seznámil senátory se zm nami, které byly provedeny v Rozd lení finan ní
dotace od jeho p edložení:
- byly opraveny formální chyby
- 1/3 prost edk na projekty BR je ur ena na odm ování tv rc bod
- byl opraven pom r VKM
- došlo k navýšení mzdového fondu
- byla provedena úprava režií projekt OPVK
- byla provedena oprava vstup pro VKM
- byly dopln ny projekty FRVŠ
- byla opravena složka MPD
- byla upravena vstupní hodnota celkových prost edk
- specifický výzkum byl rozepsán na ústavy
Stanovisko FK: Protože v IS Apollo jsou zatím RIV body bez korekce, FK doporu uje
Rozd lení finan ní dotace ke schválení až po provedení t chto zm n.
V diskuzi se senáto i vyjad ovali ke stavu údaj v IS Apollo, které vstupují do rozpo tu.
ad 6) Návrh na prodloužení akreditace studijních obor

na FSI – schválení

K p edloženému návrhu na prodloužení akreditace neobdržel prod kan Chmelík žádnou
p ipomínku.
Usnesení: AS FSI nemá námitek k p edloženému návrhu na prodloužení platnosti akreditace
obor na FSI VUT v Brn .
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Zm na Organiza ního ádu v souvislosti se založením nových odbor a úpravou
stávajícího odboru na ÚVSSR
Usnesení: AS FSI souhlasí se zkrácením p edkládací lh ty u návrhu na založení nových
odbor a úpravu názvu stávajícího odboru na ÚVSSR.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
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ad 8) Zrušení odboru Centrum leteckého a kosmického výzkumu na LÚ – projednání
Usnesení: AS FSI souhlasí se zkrácením p edkládací lh ty u návrhu na zrušení odboru
Centrum leteckého a kosmického výzkumu na LÚ.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
ad 9) Pokyn d kana . 10/2012 o mikropoplatcích za nadstandardní úkony studijního
odd lení d kanátu FSI – projednání
Pan d kan seznámil senátory s d vody, které vedly k vydání tohoto pokynu, zpoplatn ny jsou
innosti, které má student provést osobn a neu iní tak.
Usnesení: AS FSI bere na v domí vydaný Pokyn d kana . 10/2012 o mikropoplatcích za
nadstandardní úkony studijního odd lení FSI VUT a doporu uje sm ování t chto prost edk
do Stipendijního fondu zahrnout do Pravidel pro rozd lování finan ních prost edk na FSI.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
ad 10) Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na tvrtek 7.6.2012 ve 14.00 hod v zasedací místnosti
d kana.
Program p íštího zasedání:
- Rozd lení finan ní dotace
- Zm na Organiza ního ádu
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 1
ad 11) R zné
V sou asnosti probíhají výb rová ízení projekt OPVK.
Usnesení: AS FSI souhlasí s nominováním prof. Ing. Ivana K upky, Ph.D. na zástupce AS
FSI ve výb rových komisích projekt OPVK.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 1
Doc. Pacal informoval, že se na n j obrátili n kte í lenové AO s žádostí o projednání
protikorup ních opat ení. Doc. Pacal projednal tuto záležitost s panem d kanem i s panem
tajemníkem, kte í oba souhlasili se zve ej ováním smluv na webových stránkách fakulty.
V diskuzi senáto i upozor ovali, že je t eba stanovit druh smluv a podmínky, za kterých by
mohly být zve ejn ny.

Poté bylo zasedání ukon eno.
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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