Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 23. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne
20. 3. 2014

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

zasedací místnost ÚK FSI VUT v Brn
14:00 – 17:00
dle prezen ní listiny
dle prezen ní listiny
Ing. Druckmüllerová, Bc. Bílek
doc. Pant lejev, doc. Št tina
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 školy a fakulty
Informace z grémií
Návrh prod kan FSI a rozsah jejich p sobnosti – kone né vyjád ení
Zpráva o hospoda ení FSI za rok 2013 – p edložení
Nové složení VR FSI – hlasování
asový plán akademického roku 2014/2015 – projednání
Návrh zástupc AS FSI do komisí pro výb rová ízení na místa editel ústav a pracoviš a do
komise pro hodnocení projekt Fondu v dy FSI.
10. Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
11. R zné

Jednání zahájil a ídil p edseda AS FSI doc. Pacal.
Zasedání se zú astnili d kan FSI doc. Katolický, tajemník Ing. Dumek a prod kani FSI.
ad 1) Volba mandátové a s ítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a s ítací komise: Ing. Druckmüllerová, Bc. Bílek
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. Pant lejev, doc. Št tina
Hlasování:
pro: 23
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 schválen beze zm n.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0

zdržel se: 0

Zápis z 22. ádného zasedání bez p ipomínek.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 1
ad 3) Informace vedení školy a fakulty
Doc. Katolický seznámil senátory s informacemi z kolegia rektora a s událostmi na FSI:
- Prob hlo vyhodnocení ankety absolvent VUT z r. 2011 a 2012, na žádost pana
d kana bude detailn jší vyhodnocení ankety zpracováno pro FSI, prezentace prob hne
25.3.
- 21.3. jmenuje prezident ást profesor (6 z VUT).
- Prob hlo výb rové ízení na místo editele ÚSI, komise nikoho nedoporu ila, rektor
pov il vedením doc. Vémolu.
- FAST požádal rektora VUT o odebrání diplomu pro plagiátorství.
- 13.5. prob hne sportovní den, zárove byl vyhlášen rektorský den.
- Na FSI prob hlo akademicko – pr myslové fórum spole n s Dnem firem, akce se
zú astnilo rekordních 42 spole ností.
- Ve Va kovce se konala Robotiáda – sout ž pro žáky základních škol, na které se
podílelo n kolik pracoviš FSI.
- Prob hla sout ž EBEC.
- Uskute nila se p ednáška p edsedkyn Státního ú adu pro jadernou bezpe nost Ing.
Drábové, Ph.D., Dr.h.c.
- Probíhá hodnocení mezifakultních projekt specifického výzkumu, financováno bude
pravd podobn 7 juniorských projekt .
ad 4) Informace z grémií
RNDr. Popela rozeslal senátor m informace mailem a na zasedání je krátce okomentoval:
- RVŠ: prob hne jednání o novele VŠ zákona
- byl nominován nám stek pro VŠ
- je p ipomínkována novela zák. . 130
- bude nový p edseda SK RVŠ
- byla dohledána data k rozpo tu VUT
- probíhají jednání ohledn zvýšení tarif
- byla schválena Aktualizace dlouhodobého zám ru STI
- probíhá hodnocení projekt specifického výzkumu
- p ipravuje se anketa o nejlepšího pedagoga
- probíhají diskuze k problematice full-cost
- byla schválena disciplinární komise a projednán návrh na jmenování prorektor
- prob hla diskuze k petici o politické propagaci na p d VUT (viz. zápis ze zasedání
AS VUT .1/2014).
V diskuzi senáto i projednávali informaci o tom, že Finan ními ú ady nebudou uznávány
jízdní doklady D, zakoupené u pokladní p epážky nebo v jízdenkovém automatu D, jako
zjednodušené da ové doklady.
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Informace Ing. Roupce:
- Na žádost len AS VUT zasedala legislativní komise. P edm tem jednání byla
p íprava voleb do AS VUT, volby se uskute ní v termínu od 3. do 11. listopadu.
- Pozastavení ú tování pracovních cest bylo zap í in no chybou SAPu. Po konzultaci
s kvestorem p ijalo ekonomické odd lení opat ení, které umož uje zam stnanc m
VUT ú tovat pracovní cesty tak jako dosud.
ad 5) Návrh prod kan FSI a rozsah jejich p sobnosti – kone né vyjád ení
Návrh p edložil pan d kan senátor m na minulém zasedání.
Usnesení: AS FSI projednal Rozhodnutí d kana ze dne 20. 2. 2014 obsahující návrh
prod kan a rozsah jejich p sobnosti.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
ad 6) Zpráva o hospoda ení FSI za rok 2013 – p edložení
Senáto i obdrželi Zprávu o hospoda ení p ed zasedáním mailem, vysv tlení k rozdíl m mezi
plánem a skute ností podal na zasedání pan tajemník, který také seznámil senátory s vlivy, jež
ovlivnily hospodá ský výsledek.
ad 7) Nové složení VR FSI – hlasování
Volební komise: doc. Pant lejev, Ing. Paloušek, Bc. H ibová
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 3
Doc. Martišek podal návrh, aby hlasování bylo tajné.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 1
Doc. Pant lejev seznámil senátory se zp sobem hlasování a úpravou hlasovacích lístk .
Bylo rozdáno 27 hlasovacích lístk . Doc. Pant lejev informoval senátory, že všichni lenové
VR obdrželi nadpolovi ní v tšinu hlas .
Usnesení: AS FSI schvaluje V deckou radu FSI na základ tajného hlasování s protokolem o
hlasování, který je p ílohou tohoto zápisu, v p edloženém složení ze dne 20. 2. 2014.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
ad 8) asový plán akademického roku 2014/2015 – projednání
Prod kan Bedná seznámil senátory se zm nami v asovém plánu oproti minulým rok m:
Po zimním semestru zkouškového období bude op t následovat týden prázdnin, ve kterém
však mohou být zkoušeni studenti záv re ných ro ník . Další zm nou je konání p ijímací
zkoušky do NMS, které bude probíhat v 1. týdnu zkouškového období letního semestru.
Mgr. Vašík zpochybnil p ínos volného týdne mezi zimním a letním semestrem z hlediska
tvorby rozvrh , protože stejn docházelo ješt za átkem semestru k p esun m student ve
výukách, a navrhl ho zrušit.
Pan prod kan odpov d l, že k p esun m student ve výukách docházelo dle pokynu d kana
11/2013, na zm n tohoto pokynu se již pracuje.
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Doc. Grepl vznesl dotaz, pro registrace student do nepovinných p edm t probíhá po
za átku výuky a zda by tato registrace nemohla být p esunuta na konec zkouškového období
p edcházejícího semestru.
Doc. Bedná odpov d l, že mnohé nepovinné p edm ty fungují jako podpora povinných
p edm t a student m je tedy dána možnost zaregistrovat si je po absolvování prvních hodin
výuky.
Další dotaz doc. Grepla se týkal student Erasmu, kte í se mnohdy hlásí do výuky až po
za átku semestru.
Pan prod kan odpov d l, že problém bude pravd podobn v tom, že se jedná o studenty
jiných fakult, pro které zajiš uje FSI výuku, a že ne všechny fakulty VUT mají stejný IS.
Pan d kan informoval, že problém t chto student eší prorektor Doupovec.
Doc. Blecha vznesl žádost, zda by informace o tom, že podzimní termín státní záv re né
zkoušky je jen ve výjime ných p ípadech, nemohla být uvedena i v asovém plánu.
ad 9) Návrh zástupc AS FSI do komisí pro výb rová ízení na místa editel ústav a
pracoviš a do komise pro hodnocení projekt Fondu v dy FSI.
Na minulém zasedání schválil AS FSI své zástupce v komisích pro výb rová ízení, na
dnešním zasedání jsou schvalováni jejich náhradníci.
Navržení náhradníci zástupc AS FSI:
ÚM
doc. Blecha
ÚAI
doc. Martišek
EÚ
Ing. Tomášek
ÚFI
Ing. Návrat
ÚMTMB
Ing. Paloušek
ÚMVI
doc. Št tina
ÚK
doc. Pant lejev
ÚST
Ing. Lisý
ÚVSSR
RNDr. Popela
ÚPEI
doc. Pacal
ÚADI
Ing. Návrat
LÚ
Ing. Ramík
ÚJ
doc. Matoušek
LPTP
doc. Št tina
NETME
Ing. Návrat
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 0
Navržení zástupci AS FSI a jejich náhradníci do komise pro hodnocení projekt Fondu v dy
FSI: za SK Bc. Bílek, jeho náradník Bc. K dela, za KAP doc. Matoušek, jeho náhradník doc.
Št tina.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 4
ad 10) Stanovení termínu a p edb žného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na tvrtek 10. 4. 2014.
Program p íštího zasedání:
- Zpráva o hospoda ení
asový plán 2014/2015
- Rozpo et
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 3
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ad 11) R zné
Doc. Pacal informoval senátory o za len ní nových len do komisí.
Doc. Grepl se otázal, zda je p i vým n oken v budov A2 po ítáno se žaluziemi.
Pan tajemník odpov d l, že po dohod s d kanem fakulty se v objektech A po ítá
s venkovními žaluziemi na slune ných stranách, na ostatních stranách budou vnit ní žaluzie
a odrazové sklo, v budovách B budou vnit ní žaluzie.
Pan tajemník dále ešil stížnost doc. Pant lejeva ohledn parkování zam stnanc firmy
provád jící vým nu oken.
Pan d kan informoval senátory o p esunu výuky – ve st edu 30.4. prob hne výuka dle
tvrte ního rozvrhu.
Mgr. Vašík upozornil na problémy s odesíláním mail , mají n kolikahodinové zpožd ní nebo
adresátovi nedojdou v bec.
Ing. Roupec doporu il obrátit se s konkrétním p ípadem na Ing. Heribana, sám se problému
bude taky v novat.
Ing. Druckmüllerová vznesla dotaz ohledn doktorandky, která má v prezen ním studiu
úvazek v tší jak 50%, zda pro ni existuje možnost odebírat stravenky. Pan d kan odpov d l,
že dle kolektivní smlouvy nemají doktorandi v prezen ním studiu na stravenky nárok, v tomto
konkrétním p ípad by studentka vzhledem k svému úvazku m la formu studia zm nit.
P ipomínky ke kolektivní smlouv lze sm rovat odborové organizaci, p ípadn prorektorovi.

Poté bylo zasedání ukon eno.

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

Bc. Veronika H ibová
p edsedkyn SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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