Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 8. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne
7. 6. 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 – 15:45
dle prezen ní listiny
dle prezen ní listiny
V. H ibová, Ing. Kubík
doc. Katolický, doc. Št tina
doc. Pacal

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

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 p ísp vk a dotace finan ních prost edk na FSI v roce 2012 – schválení
Zm na Organiza ního ádu v souvislosti se založením nových odbor a úpravou stávajícího odboru
na ÚVSSR – schválení
7. Zrušení odboru Centrum leteckého a kosmického výzkumu na LÚ – schválení
8. Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
9. R zné

Jednání zahájil a ídil p edseda AS FSI doc. Pacal.
Zasedání se zú astnili d kan FSI prof. Doupovec a tajemník Ing. Dumek.
ad 1) Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a s ítací komise: V. H ibová, Ing. Kubík
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli p ítomno 22 len AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Katolický, doc. Št tina
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 2
1

ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z p edchozího zasedání a stavu
pln ní usnesení
Na návrh RNDr. Dvo áka byl program upraven od bodu 6 následovn :
6. Založení nových odbor a úprava stávajícího odboru na ÚVSSR – schválení
7. Zrušení odboru Centrum leteckého a kosmického výzkumu na LÚ – schválení

8. Zm na P ílohy . 1 Organiza ního ádu – schválení
9. Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
10. R zné

Hlasování:

pro: 23

proti: 0

zdržel se: 1

V zápisu ze 7. ádného zasedání bude upraveno hlasování v bodu 11 na:
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 1
ad 3) Informace vedení fakulty
Prof. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
- Na webu VUT probíhá diskuze ohledn loga VUT.
- Pan d kan zaslal rektoru VUT dopis, ve kterém uvádí výhrady k pravidl m, podle
kterých jsou stanovovány limity financovaných student NMS a DS, nebo jsou
znevýhodn ny technické fakulty.
- Uskute nila se sch zka ohledn IS Apollo, na které byly vyjasn ny n které záležitosti
týkající se VaV. Pan d kan má ješt v úmyslu požádat o vytvo ení modulu, který by se
týkal studijní oblasti.
Po diskuzi ohledn limit financovaných student se senáto i rozhodli podpo it d kana v jeho
úsilí o zm nu strategie jejich výpo tu.
Usnesení: AS FSI podporuje stanovisko d kana fakulty k limit m financovaných student na
VUT v Brn a zárove vyzývá zástupce akademické obce FSI v AS VUT, aby toto stanovisko
také podpo ili. Uvedené argumenty jsou rovn ž v souladu s požadavky pr myslových
podnik na dostate ný po et absolvent p edevším magisterského a doktorského studia
s pot ebným odborným profilem.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
ad 4) Informace z grémií
Ing. Roupec informoval senátory, že ve druhé polovin ervna se uskute ní výjezdní zasedání
AS VUT, na kterém je o ekávaná diskuze o limitech financovaných student .
ad 5) Rozd lení p ísp vk a dotace finan ních prost edk na FSI v roce 2012 – schválení
Stanovisko FK: Po dopln ní korigovaných bod pro jednotlivé ústavy doporu uje komise
tuto verzi ke schválení.
Usnesení: AS FSI schvaluje Rozd lení dotace finan ních prost edk na FSI v roce 2012 ve
verzi p edané panem tajemníkem AS FSI dne 4.6.2012.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
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ad 6) Založení nových odbor a úprava stávajícího odboru na ÚVSSR – schválení
Usnesení: AS FSI na návrh d kana schvaluje následující organiza ní zm ny na ÚVSSR:
1. z ízení Odboru kvality, spolehlivosti a bezpe nosti (13356)
2. zrušení Výzkumného centra automatické manipulace (13630)
3. z ízení Výzkumného centra automatické manipulace (13357)
4. zm nu názvu odboru 13353 na Odbor výrobních systém a virtuální reality
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Zrušení odboru Centrum leteckého a kosmického výzkumu na LÚ – schválení
Usnesení: AS FSI na návrh d kana schvaluje následující organiza ní zm nu LÚ: Zrušení
odboru Centrum leteckého a kosmického výzkumu.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 0
ad 8) Zm na P ílohy . 1 Organiza ního ádu – schválení
Usnesení: AS FSI schvaluje zm nu P ílohy . 1 Organiza ního ádu FSI VUT vyplývající ze
schválených bod 6 a 7.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 0
ad 9) Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na tvrtek 4.10.2012 ve 14.00 hod v zasedací místnosti
d kana.
Program p íštího zasedání:
- Zm na Organiza ního ádu v souvislosti s reorganizací d kanátních pracoviš
- P edložení zám ru realizace nové metodiky Rozpo tu
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 2
ad 10) R zné
V sou asnosti probíhají výb rová ízení projekt OPVK. Zástupcem AS FSI ve výb rových
komisích je prof. K upka. Doc. Pacal navrhl jmenovat jako jeho náhradníka prof. Macu.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 1
V následujícím období prob hne na FSI n kolik výb rových ízení. AS FSI jmenuje
do jednotlivých komisí jako své zástupce:
- výb rové ízení na ÚAI: zástupce AS doc. Martišek, náhradník doc. Brandejs
Hlasování: pro: 23
proti: 0
zdržel se: 2
- výb rové ízení na ÚJ: zástupce AS Ing. Roupec, náhradník Ing. Matoušek
Hlasování: pro: 23
proti: 0
zdržel se: 2
- výb rové ízení na ÚADI: zástupce AS doc. Št tina, náhradník doc. Katolický
Hlasování: pro: 23
proti: 0
zdržel se: 2
- výb rové ízení na ÚPEI: zástupce AS Ing. Lisý, náhradník Mgr. Hoderová
Hlasování: pro: 23
proti: 0
zdržel se: 2
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Na minulém zasedání byla projednávána možná protikorup ní opat ení a prob hla diskuze o
p ípadném zve ej ování smluv na webových stránkách fakulty. K tomuto tématu doc. Pacal
uvedl, že tuto záležitost eší jednak zákon a také existuje Sm rnice kvestora 1/2009 o
zadávání ve ejných zakázek na VUT v Brn . Na základ t chto skute ností p edložil doc.
Pacal návrhové komisí následující návrh usnesení:
Vzhledem ke korup nímu prost edí, které panuje v naší zemi nejen p i erpání evropských
dotací, AS FSI jako p edstavitel vrcholného kontrolního orgánu akademické samosprávy
fakulty navrhuje p ijmout následující kroky k rozptýlení jakéhokoliv podez ení z nesprávného
nakládání s dota ními zdroji na akademické p d fakulty:
1. AS FSI žádá vedení FSI o zve ejn ní pr b hu všech doposud provedených výb rových
ízení a následn uzav ených smluv, v nichž je uvedena fakulta jako objednatel služeb,
díla apod., placených i áste n z ve ejných prost edk nebo dotací EU. Tento
požadavek se vztahuje i na smlouvy uzav ené p ed 1.6.2012.
2. AS FSI žádá zástupce AO FSI v AS VUT, aby podobné požadavky vznesli i na jednání
AS VUT v i vedení VUT.
V diskuzi senáto i upozor ovali na to, že pr b h výb rových ízení a jejich výsledky jsou již
dle platných zákon a vyhlášek zve ej ovány. Dále se diskutovalo o možných problémech,
které by mohly vzniknout zve ejn ním uzav ených smluv nap . t etím stranám. Senáto i dále
doporu ovali konzultovat tento problém s vedením VUT a prov it po právní stránce. Na to
pan d kan odpov d l, že celou záležitost projedná s prorektorem Kotoulem. Ing. Roupec
p islíbil, že problém se zve ej ováním smluv otev e také na výjezdním zasedání AS VUT. Po
obsáhlé diskuzi se v tšina senátor shodla na tom, že p ijímání usnesení v této záležitosti je
p ed asné. Jednání bude pokra ovat na p íští zasedání, na kterém již budou známy další
informace, získané nap . na výjezdním zasedání AS VUT.
Na podn t Mgr. Vašíka p islíbil pan tajemník po ídit bezprašné k ídy. Dále odpov d l na
dotaz ohledn oplášt ní – 1.9. za nou práce od horních pater.

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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