Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 25. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
15. 5. 2014

Místo konání:
Čas konání:
Přítomni:
Omluveni:
Mandátová komise:
Návrhová komise:
Zasedání řídil:

zasedací místnost ÚK FSI VUT v Brně
14:00 – 16:00
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Bc. Čermák, Bc. Paschkeová
Ing. Roupec, Ing. Návrat
doc. Pacal

Program:
1. Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
2. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
3. Informace vedení školy a fakulty
4. Informace z grémií
5. Rozdělení dotace finančních prostředků na FSI VUT v Brně v roce 2014 – konečné usnesení
6. Směrnice děkana pro přiznání prospěchového stipendia – předložení
7. Volební a jednací řád AS FSI – konečné usnesení
8. Zástupce akademické obce FSI ve volební komisi pro volby do AS VUT
9. Změna organizačního členění Ústavu konstruování FSI – předložení
10. Zástupce AS FSI ve výběrových řízeních (LPTP, NETME)
11. Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
12. Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI doc. Pacal.
Zasedání se zúčastnili děkan FSI doc. Katolický, tajemník Ing. Dumek a proděkan Ing.
Bednář.
ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Bc. Čermák, Bc. Paschkeová
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 22 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: Ing. Roupec, Ing. Návrat
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 2
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení.
V programu zasedání došlo oproti rozeslané verzi ke dvěma změnám – byla zařazena
Směrnice děkana pro přiznání prospěchového stipendia a byla stažena Zpráva o hospodaření
FSI za rok 2013.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 0
Zápis z 24. řádného zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 0
ad 3) Informace vedení školy a fakulty
Doc. Katolický podal senátorům informace o následujících událostech:
- Koncem dubna proběhly konkurzy na místa ředitelů ústavů a pracovišť FSI, v případě
NETME nebyl kandidát vybrán, vedením byl pověřen prof. Hartl a byl vypsán nový
konkurz.
- Na VR dne 17.4. proběhly dvě úspěšné habilitace (Mgr. Hrdina, Ing. Věchet). Dále
byly schváleny oborové rady pro doktorská studia.
- Proběhlo jednání rektora s děkany fakult ohledně navýšení mzdových tarifů.
- Rektor VUT jednal s ministrem školství o operačních programech VaVpI.
- Protože MŠMT umožňuje přesuny limitů z BS do NMS, rozhodlo se vedení FSI
zažádat o přesun cca 10%.
- VUT podporuje vznik pětiletých magisterských programů, vedení FSI se rozhodlo
podat žádost o akreditaci, která již byla připravena minulým vedením.
- Prorektor Doupovec informoval na kolegiu rektora o návštěvě Iževska.
- Vedení VUT doporučilo fakultám nepodporovat studentskou akci Seznamovák (z
důvodu zneužívání dat studentů a jména VUT), ale podporovat akci Zaškolovák.
- Probíhají práce na sjednocení webů fakult.
- Proběhlo jednání zástupců firmy Honeywell s vedením VUT, byl vypracován seznam
oblastí spolupráce a budou vybrány kontaktní osoby, které se budou jednotlivým
oblastem věnovat.
- Proběhl seminář k projektu Horizont 2020.
- 27.5. proběhnou promoce doktorandů.
- Na VUT je podána žaloba studenta FP, v této souvislosti vedení VUT upozorňuje na
nutnost dodržování platných právních předpisů a směrnic.
- ÚTT ukončil přijímání žádostí na inovační vouchery.
Proděkan Bednář informoval o počtu podaných přihlášek do bakalářského studia, zatím došlo
k propadu přihlášených uchazečů o 17%, není však započítáno 2. kolo, které proběhne během
prázdnin.
ad 4) Informace z grémií
Zprávy, které rozeslal RNDr. Popela senátorům mailem, se týkaly dění na úrovni RVŠ a
VUT, dále se zprávy týkaly návrhu mzdových tarifů.
Ing. Roupec informoval o následujících událostech:
- byl schválen Organizační řád KaM
- byl schválen Rozpočet VUT
- byla schválena VR VUT
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na svůj dotaz ohledně studentských mobilit a požadavek analýzy, jakým způsobem
změna pravidel ovlivní počet skutečně vycestovaných studentů, obdržel Ing. Roupec
prozatím pouze odpověď ve smyslu, že pro tento rok je nevyčerpaných prostředků
poměrně málo
mzdový předpis zatím nebyl předložen Akademickému senátu VUT

ad 5) Rozdělení dotace finančních prostředků na FSI VUT v Brně v roce 2014 – konečné
usnesení
S provedenými změnami, ke kterým došlo v návrhu Rozdělení dotace od jeho předložení,
seznámil senátory Ing. Dumek.
FK projednávala Rozdělení dotace na třech zasedáních za účasti pana děkana a pana
tajemníka, mimo jiné se diskutovalo o kontrole vstupních údajů. FK navrhuje pro příští
období zvážit možnost případné kontroly např. formou odsouhlasení údajů řediteli ústavů.
FK doporučuje předloženou verzi schválit.
Usnesení: AS FSI schvaluje Rozdělení dotace finančních prostředků na FSI VUT v Brně
v roce 2014 ve znění ze dne 15. 5. 2014.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
ad 6) Směrnice děkana pro přiznání prospěchového stipendia – předložení
Vedení FSI předkládá směrnici pro přiznání prospěchového stipendia, ve které oproti
minulým rokům dochází ke změnám v pásmech dosaženého váženého studijního průměru.
Důvodem těchto změn je klesající stipendijní fond, navíc současné nastavení pásem není
dostatečně motivující pro studenty NMS.
ad 7) Volební a jednací řád AS FSI – konečné usnesení
Opravenou verzi VJŘ obdrželi senátoři před zasedáním mailem, úpravy okomentoval na
zasedání RNDr. Dvořák.
Usnesení: AS FSI schvaluje Volební a jednací řád AS FSI VUT v Brně ve znění ze dne 15. 5.
2014.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
Doc. Pacal seznámil senátory s návrhy, které obdržel z AO ohledně způsobu voleb –
navrhován byl elektronický způsob volby. V diskuzi o realizaci elektronické volby senátoři
upozorňovali na možné problémy: větší obtížnost zabezpečení anonymity voličů, možnost
zneužití a manipulace výsledků voleb, nemožnost následné kontroly (přepočítání hlasů),
nedůvěra veřejnosti k elektronickým volbám. Někteří senátoři však jsou tomuto způsobu
nakloněni, většina agendy na FSI probíhá elektronicky (např. i hodnocení studentů), proto by
se elektronické volby měly do budoucna zvažovat.
Usnesení: Na základě podnětu členů akademické obce AS FSI diskutoval možnost realizace
elektronických voleb. AS FSI nedoporučuje elektronické hlasování pro nadcházející volby do
AS FSI a AS VUT ve volebním obvodu FSI.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 3
RNDr. Dvořák seznámil senátory s Organizačními pokyny k volbám a požádal je o zaslání
případných připomínek legislativní komisi do 14 dnů.
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ad 8) Zástupce akademické obce FSI ve volební komisi pro volby do AS VUT
Zástupcem akademické obce FSI do volební komise pro volby do AS VUT byl navržen Ing.
Ramík.
Hlasování:

pro: 24

proti: 0

zdržel se: 1

ad 9) Změna organizačního členění Ústavu konstruování FSI – předložení
Děkan FSI předkládá na žádost prof. Hartla návrh na změnu organizačního členění Ústavu
konstruování, která spočívá ve zrušení odboru metodiky konstruování a odboru konstruování
strojů a zřízení odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií, odboru technické
diagnostiky a odboru tribologie.
ad 10) Zástupce AS FSI ve výběrových řízeních (LPTP, NETME)
Výběrového řízení pro LPTP se zúčastnila Mgr. Hoderová.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 1
V polovině června proběhne výběrové řízení na místo ředitele NETME. Navrženým
zástupcem za AS FSI je doc. Štětina, jeho náhradníkem doc. Blecha.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 2
ad 11) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 12. 6. 2014.
Program příštího zasedání:
- Zpráva o hospodaření
- Směrnice pro přiznání prospěchového stipendia
- Organizační pokyny k volbám
- Změna organizačního členění Ústavu konstruování a změna přílohy Organizačního
řádu
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 6
ad 12) Různé
Pan tajemník odpovídal na dotazy senátorů, které se týkaly třídění odpadů a rámcové smlouvy
na dodavatele kancelářských potřeb (v současné době probíhá odvolání, v režimu nouze lze
nakupovat pouze nezbytné kancelářské potřeby).
Poté bylo zasedání ukončeno.
Verifikoval: doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.
předseda AS FSI

Bc. Veronika Hřibová
předsedkyně SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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