Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 12. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne
10. 1. 2013

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
Ing. Kubík, Ing. Kutálek
doc. Št tina, doc. Katolický
doc. Pacal

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

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
Dopln ní VR FSI VUT v Brn – schválení
Aktualizace dlouhodobého zám ru FSI na rok 2013 – p edložení
Stanovisko AS FSI ve v ci náhrad škod pracovník FSI
Informace z grémií
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 kan prof. Burša a tajemník FSI Ing.
Dumek.
ad 1) Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a s ítací komise: Ing. Kubík, Ing. Kutálek
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli p ítomno 23 len AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Št tina, doc. Katolický
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 2
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z p edchozího zasedání a stavu
pln ní usnesení
Program zasedání beze zm n.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0

zdržel se: 0

Zápis z 11. ádného zasedání bez p ipomínek.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
ad 3) Informace vedení fakulty
Prof. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
- Byly prodlouženy akreditace studijních obor , drobné problémy se vyskytly ve 3
oborech: Pr myslový design ve strojírenství (výhrada byla nap . ohledn témat
diplomových prací, nov navrhovaný obor Vizuální komunikace byl stáhnut),
Strojírenská technologie a pr myslový management (požadavek doplnit diplomové
práce z oblasti managementu) a Aplikovaná informatika a ízení (výhrada k výskytu
p edm t BS v MS).
- Dle rozhodnutí kvestora platí do schválení rozpo tu rozpo tové provizorium.
- Na webu www.vyzkum.cz byly zve ejn ny výsledky hodnocení výzkumných
organizací.
- Projekty FRVŠ: finan ní prost edky obdrží škola.
- FSI p ipravuje projekt Národní program udržitelnosti, který bude zajiš ovat
pokra ování NETME. Zatím nebyl jmenován vedoucí projektu, v odborném týmu jsou
editelé divizí, byl jmenován p ípravný tým. Dofinancování projektu m že být
provedeno z prost edk institucionální podpory.
Pan tajemník informoval senátory o probíhající rekonstrukci: Práce na oplášt ní jsou
zastaveny, provádí se zkoumání skeletu ze statického hlediska, pravd podobn bude nutná
sanace. Intenzivn probíhají práce uvnit budovy.
V diskuzi rozvedl doc. Katolický podrobn dofinancování projektu Národní program
udržitelnosti. Protože organiza ní a personální struktura p ipravovaného projektu kopíruje
NETME, vznesl Ing. Roupec dotaz, zda je možné i pro ostatní pracovníky fakulty se do
projektu zapojit. Pan d kan odpov d l, že projekt musí navazovat na NETME, proto nebude
z izována nová divize, pracovníci fakulty se mohou event. zapojit do inností stávajících
divizí.
Usnesení: AS FSI VUT v Brn bere na v domí informaci o p íprav a podání projektu
Národní program udržitelnosti I jako podporu udržitelnosti projektu NETME Centre a tuto
iniciativu podporuje v etn nutnosti zajišt ní dofinancování ve výši 50% s podmínkou, že
zajišt ní dofinancování neovlivní financování pracoviš do projektu nezapojených.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 4
ad 4) Dopln ní VR FSI VUT v Brn – schválení
Návrh na dopln ní VR o prof. Ing. Ji ího Buršu, Ph.D. byl p edložen na minulém zasedání AS
FSI.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
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ad 5) Aktualizace dlouhodobého zám ru FSI na rok 2013 – p edložení
Návrh rozeslal pan d kan senátor m p ed zasedáním mailem a požádal senátory o zaslání
event. p ipomínek. Dne 24. 1. navštíví FSI rektor VUT a prorektor Št pánek, kte í budou
návrh Aktualizace projednávat s vedením FSI.
Ad 6) Stanovisko AS FSI ve v ci náhrad škod pracovník FSI
Problém byl projednáván koncem minulého roku na kolegiu rektora. Dle zápisu z kolegia, se
kterým pan d kan senátory seznámil, odvolání, resp. žádost o prominutí proti rozhodnutí
kvestora o náhrad škody, která vznikla p i ešení projektu OPVK, postoupí rektor právnímu
odd lení, které zjistí, je-li materiál kompletní a p ipraví dopis rektora ešiteli, v n mž bude
požádán o sd lení názoru d kana a senátu fakulty.
Dále však p edsedkyn náhradové komise požádala d kana o to, aby senát na svém zasedání
p ijal k této záležitosti usnesení.
P estože podle rozhodnutí rektora by nejprve m li ešitelé obdržet dopis p ipravený právním
odd lením, ve kterém by byl názor d kana a senátu požadován, p ijalo vedení fakulty
následující stanovisko:
Stanovisko vedení FSI k náhradám škod
Následující stanovisko je vydáno na základ e-mailové žádosti JUDr. Durdiakové ze dne 8. 1.
2013 o projednání v AS FSI dne 10. 1. 2013. Vedení FSI projednalo otázku náhrad škod dne
9. 1. 2013 s následujícími záv ry:
• V zápise kolegia rektora ze dne 18. 12. 2012 je uvedeno, že právní odd lení rektorátu
p ipraví dopis rektora ešiteli, v n m bude požádán o sd lení názoru d kana a
p íslušného senátu fakulty. ešitelé však dosud žádný takový dopis neobdrželi.
• Následující stanovisko je v souladu s dopisem d kana FSI rektorovi VUT ze dne 6. 12.
2012. V žádném z projednávaných p ípad nedošlo ke vzniku osobního prosp chu nebo
k hrubému zanedbání pracovních povinností. Dot ení zam stnanci nebyli k jednání
Náhradové komise p izváni a nedostali možnost se hájit. Fakulta, která v d sledku
ponese vzniklou finan ní zát ž, nem la žádný vliv na p ípadnou výši náhrady. Vedení
fakulty doporu uje prominout dot eným pracovník m náhradu škod:
1. Mgr. Dita Gálová: doložila, že postupovala v souladu s doporu ením ídicího orgánu.
Doporu ení vedení FSI: prominout náhradu, celou škodu dát k tíži Ústavu jazyk FSI.
2. Ing. Lubomír Houfek: ve svém odvolání rektorovi uvedl, že se jednalo o jeden
z prvních projekt tohoto typu na VUT v Brn a že p edchozí praxe u podobných
projekt byla opa ná. P i jednání s ídicím orgánem MŠMT doložil celou adou
kalkulací, že se snažil postupovat maximáln efektivn , tato argumentace však nebyla
uznána. Doporu ení vedení FSI: prominout náhradu, celou škodu dát k tíži Ústavu
mechaniky t les, mechatroniky a biomechaniky FSI.
3. Bc. Jana Viktorinová: škodu zp sobil partner projektu. Doporu ení vedení FSI:
prominout náhradu, celou škodu dát k tíži Energetickému ústavu FSI.
4. Prof. Petr Stehlík: jednalo se o první projekt tohoto typu na VUT, celá ada otázek
spojená se zp sobilostí náklad nebyla v té dob jasná, ur ení viníka je v tomto
p ípad problematické. Doporu ení vedení FSI: prominout náhradu, celou škodu dát
k tíži FSI.
Výše uvedené ešení nebude navrhováno v budoucnosti v p ípadech, kdy p jde o hrubé
porušení povinností zam stnance nebo p i jednání zajiš ující osobní prosp ch zú astn ného.
V diskuzi p edložil Ing. Roupec ke zvážení návrh stanovit povinnost p izvat k jednání
náhradové komise dot ené pracovníky a zástupce p íslušné fakulty a dále návrh vytvo it fond
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(nap . z režií projekt ), který by se dal použít k úhrad náhrad v p ípadech, kdy nedošlo
k porušení povinností nebo zajišt ní prosp chu dot eného zam stnance.
Usnesení .1: AS FSI VUT v Brn bere na v domí a p ipojuje se ke stanovisku vedení FSI
VUT v Brn ze dne 9.1.2013.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení .2: AS FSI VUT v Brn pov uje zástupce akademické obce FSI v AS VUT
v Brn , aby se zasadili o zm nu v pravidlech jednání náhradové komise tak, aby k jejímu
jednání byli p izváni zástupci vedení p íslušné fakulty a dot ení pracovníci.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Informace z grémií
RNDr. Popela zaslal informace mailem, na zasedání je doplnil Ing. Roupec: Byla p edložena
Pravidla rozpo tu VUT, jejichž schvalování prob hne p íští týden. AS VUT se také zabýval
náhradami škod, viz. zápis ze zasedání AS VUT (odkaz).
ad 8) Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na tvrtek 7.2.2013 ve 14.00 hod, místnost bude
up esn na.
Do programu p íštího zasedání budou za azeny následující body:
- P edložení Pravidel rozd lení dotace finan ních prost edk – p edložení

- Aktualizace Dlouhodobého zám ru – schválení
Hlasování:

pro: 25

proti: 0

zdržel se: 2

ad 9) R zné
Doc. Št tina vznesl dotaz ohledn zkrácení lh ty pro projekty specifického výzkumu. Prof.
Burša uvedl, že v sou asnosti je lh ta do konce ledna, záležitost pan prod kan ješt projedná
s prorektorem Kotoulem.
Dále pan prod kan vysv tlil d vody snížení stipendií doktorand – na fakultu bylo p id leno
19,5 mil. K , což je v pr m ru 6800 K na doktoranda, možnosti zvýšení vidí pan prod kan
v oblasti projekt specifického výzkumu.
Pan d kan doplnil informaci z kolegia rektora, kde bylo oznámeno, že VUT zvýší fakultám
objem institucionální podpory za výzkum. Dále bylo oznámeno, že VUT zvýší ástku za
impaktované asopisy.
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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