Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 17. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne
23. 5. 2013

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

zasedací místnost ÚK FSI VUT v Brn
14:00 – 16:20
dle prezen ní listiny
dle prezen ní listiny
Ing. Kutálek, J. Jarolímek
doc. Katolický, doc. Pant lejev
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
Diskuze k prodeji nemovitostí VUT a nákupu akcií Technologického parku
Informace vedení fakulty
Informace z grémií
Zpráva o hospoda ení FSI za rok 2012 – kone né usnesení
Harmonogram p ípravy voleb kandidáta na jmenování d kana FSI VUT na p íští funk ní období
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 rektor VUT prof. Rais, prorektor prof. Kotoul, kvestor Ing. Kotek,
p edseda AS VUT doc. Haná ek, d kan FSI prof. Doupovec, tajemník FSI Ing. Dumek,
prod kani prof. Chmelík a prof. B ezina a lenové akademické obce.
ad 1) Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a s ítací komise: Ing Kutálek, J. Jarolímek
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. Katolický, doc. Pant lejev
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: 23
proti: 0

zdržel se: 0

Zápis z 16. ádného zasedání nebyl zatím zve ejn n.
ad 3) Diskuze k prodeji nemovitostí VUT a nákupu akcií Technologického parku
Pan rektor podal senátor m informace, které má vedení VUT v sou asnosti k dispozici:
Akciovou spole nost Technologický park vlastní M sto Brno a spole nost P&O, VUT vlastní
akcii, která mu mimo jiné dává p edkupní právo. M sto Brno uvažuje o prodeji svého podílu.
VUT nabídlo m stu sm nu za areál Kraví hora, o kterou však Brno nemá zájem. V mezidobí
za ala o prodeji uvažovat i spole nost P&O a sou asn projevil zájem o koupi holandský
developer.
Pokud M sto Brno schválí prodej akcií, bude VUT nabídnut p edkup asov limitovaný
jedním m sícem. Pokud se VUT rozhodne akcie koupit, existuje n kolik variant financování,
nap . prodej Kraví hory, dát do zástavy objekt Údolní, p ípadn se zadlužit (VUT má zatím
dluhovou zát ž 10 % rozloženou na 10 let). P ípadná koup akcií Technologického parku by
byla projednávána AS VUT a schvalována správní radou školy, která si zatím vyžádala
ekonomické analýzy.
Diskuze:
Ing. Ramík: Jaké jsou možnosti využití areálu Kraví hora a Údolní nap . z hlediska pronájmu?
Kvestor: Kraví hora má stavební závoru, areál je pro VUT neperspektivní, výt žnost se
pohybuje mezi 3 až 5mil., má ale vysoké udržovací náklady. Na revitalizaci areálu Údolní
byla vypsána sout ž, vít zný návrh po ítá s nákladem 980mil., v sou asné dob není výhodný
prodej tohoto objektu, perspektivn jší je komer ní využití a p ebudování areálu s pomocí
strategického partnera.
Ing. Ramík: Jaká by byla prodejní cena Kraví hory?
Kvestor: M sto Brno je ochotné dát VUT až 800 K /m2, tzn. za areál 60mil., p edstava VUT
po pr zkumu trhu je od 400mil. Správní rada však chce p ípadný nákup akcií
Technologického parku a prodej Kraví hory ešit odd len .
Ing. Ramík: Jaká je hodnota akcií Technologického parku?
Kvestor: Posudky vypracované v roce 2008 oce ovaly podíl m sta na cca 300 mil. Dnešní
p edstava obou akcioná je prodej všech akcií za cca 800mil.
Doc. Katolický: Aktuální finan ní analýza neexistuje?
Rektor: K dispozici jsou pouze informace ze zákona.
Kvestor: Tržní cena by se mohla pohybovat cca 700mil. za celek. Na valné hromad vznese
VUT žádost o uvoln ní informací pro akademické senáty.
Prof. Spousta uvedl, že dle jeho názoru není koup akcií Technologického parku v zájmu
VUT, škola by se nem la chovat jako developer.
Doc. Št tina: Jaký je objem hospodá ské innosti a výzkumných projekt VUT ve spolupráci
s firmami v Technologickém parku?
Rektor: IBM zam stnává doktorandy, dále existuje spolupráce s firmou FEI Czech Republic.
Tajemník: Uvažuje M sto Brno i o jiných zp sobech jak získat peníze, nebo spoléhají na
prodej akcií Technologického parku VUT?
Kvestor: M sto Brno nebude p i p ípadném prodeji akcií Technologického parku závislé na
tom, zda VUT akcie koupí nebo ne. Dle platné smlouvy má vlastník akcií povinnost p i
prodeji svého podílu nabídnout akcie ostatním vlastník m. Pokud žádný ze zbývajících
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vlastník neuplatní b hem 30 dn své p edkupní právo, mohou být akcie nabídnuty na
volném trhu.
Mgr. Vašík: Do jaké míry je již Technologický park využitý a co by p ípadn hrozilo VUT,
pokud by akcie koupil n jaký developer?
Rektor: Technologický park je zastav n cca ze 2/3, jsou plánovány další objekty nap . pro
IMB, samoz ejm v p ípad zakoupení akcií developerem by jisté riziko z ízení nap .
logistického centra apod. existovalo.
Prof. Maca vznesl dotaz, zda by VUT nep ineslo více pen z, pokud by se dokázalo vrátit mezi
5 nejlepších univerzit, než investi ní akce.
Doc. Katolický vyjád il názor, že pokud je spolupráce VUT s firmami v Technologickém
parku prakticky nulová, je ástka 800mil. za jeho akcie p íliš vysoká.
Kvestor upozornil, že p vodní stav, tzn. koup podílu m sta sm nou za Kraví horu, byl pro
VUT velmi zajímavý, v sou asné dob , kdy by se jednalo o p ípadnou koupi akcií obou
vlastník , vedení školy nep ijalo žádné rozhodnutí, zatím je problematika p edkládána
akademickým senát m k diskuzi.
ad 4) Informace vedení fakulty
Prof. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:
- Byl zve ejn n zápis z jednání akredita ní komise, obor Aplikovaná informatika a
ízení byl akreditován na 8 let.
- Studenti FSI získali cenu Karla Velikého.
- FSI je zapojena do 9 center kompetence (jako ešitel nebo jako spolu ešitel).
- Prob hlo p ijímací ízení do NMS.
- FAVU obdržela nabídku od m sta Brna na z ízení inkubátoru na Zelném trhu. D kan
FAVU nabídl jeho využití i dalším fakultám, které mají um lecké obory, stanovisko
ÚK však bylo velmi zdrženlivé.
- D kani fakult obdrželi za úkol zpracovat prognózu rozvoje fakult na období 2014 2019. V této souvislosti upozornil pan d kan senátory na blížící se propad po tu
student .
Prof. Chmelík informoval senátory o p ijímacím ízení do NMS. Obecná ást p ijímací
zkoušky byla prominuta 369 uchaze m (300 z obecných obor , 50 z profesních obor , 19
z jiných fakult, 2 recyklanti). P ijímací zkoušky se zú astnilo 450 uchaze , splnilo ji 100
uchaze z obecných obor , 94 z profesních obor , 13 z jiných škol a 14 recyklant , po
prvním kole p ijímací zkoušky bylo tedy 591 uchaze úsp šných.
ad 5) Informace z grémií
RNDr. Popela rozeslal informace senátor m mailem. Týkaly se p edevším VŠ zákona a
jednání EK AS VUT.
ad 6) Zpráva o hospoda ení FSI za rok 2012 – kone né usnesení
Do Zprávy byla dopln na p ipomínka Ing. Druckmüllerové ohledn po tu student DS. FK
doporu uje Zprávu ke schválení.
Usnesení: AS FSI schvaluje Zprávu o hospoda ení FSI za rok 2012 ve zn ní ze dne
23.5.2013.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 0
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ad 7) Harmonogram p ípravy voleb kandidáta na jmenování d kana FSI VUT na p íští
volební období
Tato záležitost byla projednána na p edsednictvu, bude se jí zabývat legislativní komise.
RNDr. Dvo ák navrhuje vyhlásit volby a harmonogram voleb na zasedání AS FSI v zá í tak,
aby volba mohla prob hnout 14. 11. 2013.
ad 8) Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na tvrtek 26. 9. 2013 ve 14.00 hod.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 0
ad 9) R zné
Ing. Druckmüllerová upozornila na nedostatky v postupu hodnocení mezifakultních
juniorských projekt (nesedí po et posudk , nedodržování pravidel pro p id lování bod ,
chybí krok kontroly, existuje rozpor mezi slovním a bodovým hodnocením…).
Doc. Pacal upozornil, že tímto problémem se zabývá EK AS VUT. Prorektor Kotoul také
p islíbil, že uvedené skute nosti ov í.

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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