Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 26. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
12. 6. 2014

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

posluchárna P4 FSI VUT v Brně
14:30 – 16:00
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Bc. Čermák, Bc. Paschkeová
doc. Pantělejev, Ing. Návrat
doc. Pacal

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

Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Informace vedení školy a fakulty
Informace z grémií
Zpráva o hospodaření FSI VUT v Brně za rok 2013 – konečné usnesení a ekonomické záležitosti
(RIV body)
6. Směrnice děkana pro přiznání prospěchového stipendia – schválení
7. Organizační pokyny k volbám do AS FSI a AS VUT – schválení
8. Organizačního členění Ústavu konstruování FSI – schválení
9. Změna přílohy organizačního řádu FSI VUT v Brně – schválení
10. Zástupce AS FSI ve výběrových řízeních (ÚST, ÚADI, ÚM)
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 a proděkani prof. Křupka a doc. Hlinka.
ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Bc. Čermák, Bc. Paschkeová
Hlasování:
pro: 17
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 19 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Pantělejev, Ing. Návrat
Hlasování:
pro: 17
proti: 0
zdržel se: 2
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení.
Program schválen beze změn.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0

zdržel se: 0

Zápis z 25. řádného zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0
ad 3) Informace vedení školy a fakulty
Doc. Katolický podal senátorům informace o následujících událostech:
- MŠMT akceptovalo přesuny limitů z BS do NMS ve výši 300 studií pro VUT, z toho
na FSI připadne 72 přesunů.
- Prorektor Doupovec projednal s proděkany změnu Studijního a zkušebního řádu VUT,
s jeho novelizací však počká až po novele VŠ zákona.
- V průběhu září proběhne novelizace Rozhodnutí rektora 13/2009 Mezifakultní výuka
volitelných předmětů na VUT v Brně.
- Předseda Mensy se obrátil na VUT s požadavkem, aby fakulty uznávaly IQ test
v rámci přijímacího řízení.
- Dozorčí rada KaM řešila stížnost, která se týkala preferování pedagogů na některých
kolejích.
- Probíhá hlasování o nejlepšího pedagoga.
- Na přelom červenec/srpen je plánován podpis smlouvy na dokončení rekonstrukce A1.
- CESA společně s VZP organizuje cyklus seminářů týkajících se civilizačních chorob.
- Prorektorka Armutidisová řeší vizuální styl fakultních webů, fakulty byly požádány o
vyčíslení nákladů.
- V poslední části svého vystoupení se pan děkan věnoval anonymnímu dopisu ohledně
NETME. Doc. Katolický nechal prověřit údaje obsažné v dopise a o zjištěných
skutečnostech senátory informoval.
ad 4) Informace z grémií
RNDr. Popela informoval senátory mailem:
- bylo vypsáno výběrové řízení na místo kvestora
- byl proveden externí audit CEITECu a ADMASu
- institucionální podpora a excelentní data za rok 2013 – v dohledné době budou
zveřejněny pokyny ke sběru dat
- byla provedena analýza týkající se vzniku nového vědeckého časopisu VUT
- informace o programu Erasmus
- mzdový předpis byl rozeslán AS VUT, projednán má být na zasedání 28. 6. 14
- byl přijat Dodatek k Rozpočtu VUT
ad 5) Zpráva o hospodaření FSI VUT v Brně za rok 2013 – konečné usnesení a
ekonomické záležitosti (RIV body)
Ekonomické záležitosti:
Při rozdělení prostředků v rámci fakulty za uplatnění stávající metodiky došlo k takovému
rozdílu RIV bodů, že pracovišti, které body vytvořilo, vznikl záporný výsledek. Touto
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záležitostí se zabývala FK. Prof. Křupka vysvětlil senátorům, v čem problém spočívá – letos
se poprvé do rozpočtu vykazují RIV body, které již byly vykázány jako podíl na STI. Dále se
body do databáze RIV vykazují buď jen za fakultu, nebo jen za STI, nelze je vykázat
podílově. Také v IS Apollo zůstávají body té fakultě, která je vykáže, definitivně, nejde je
přerozdělit v příslušném poměru. Tyto informace doplnil prof. Kotoul a seznámil senátory
s navrhovaným řešením - v IS by přibyla informace o rozdělení bodů podle procentuálních
podílů. Prof. Maca seznámil senátory, jakým způsobem se vykazování bodů dotklo ÚMVI.
Pan děkan uvedl, že trvá na stávající dohodě o převodu v poměru úvazků, do budoucna by
měl být algoritmus vytvořen tak, aby k podobným chybám nedocházelo, ÚMVI bude částka
nahrazena.
Zpráva o hospodaření:
Zpráva byla senátorům rozeslána mailem. Byla do ní doplněna tabulka zůstatků a byly
zapracovány připomínky finanční komise, která Zprávu o hospodaření doporučuje schválit.
Usnesení: AS FSI projednal Zprávu o hospodaření FSI VUT v Brně za rok 2013
v předloženém znění ze dne 12. 6. 2014 a tuto zprávu schvaluje.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0
ad 6) Směrnice děkana pro přiznání prospěchového stipendia – schválení
Oproti minulé směrnici došlo ke dvěma zásadním změnám: student, žádající prospěchové
stipendium, musí v předchozím ak. roce úspěšně absolvovat všechny zapsané povinné a
povinně volitelné předměty, dále došlo ke zpřísnění podmínek pro získání stipendia.
Usnesení: AS FSI projednal Směrnici děkana pro přiznání prospěchového stipendia ve znění
ze dne 12. 6. 2014 a nemá námitek.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Organizační pokyny k volbám do AS FSI a AS VUT – schválení
S Organizačními pokyny byli senátoři seznámeni na minulém zasedání, zbývá dořešit čl. 3,
odst. 5 složení volební komise. Podle předloženého návrhu by komise měla být
dvanáctičlenná, 8 akademických pracovníků a 4 studenti, 2 akademičtí pracovníci a 1 student
by byli jmenováni AS, zbývající studenty by navrhla studentská komora a každý ústav by měl
právo navrhnout svého zástupce, z těchto návrhů by bylo vylosováno zbývajících 6 členů.
Druhá verze počítá s až 21 člennou komisí, ve které by měl svého zástupce každý z ústavů
(poměr akademických pracovníků a studentů by zůstal 2:1, stejně tak počet členů
jmenovaných AS). Pokud by některý z ústavů nejmenoval svého zástupce, počet členů komise
by se snížil (nejvýše však na 12 členů, poměr ak. pracovníků a studentů zůstane zachován).
LK navrhuje první variantu (varianta A – 12 členů).
Ing. Ramík podává protinávrh – varianta B (21 členů volební komise).
Hlasování varianta B:

pro: 5

proti: 4

zdržel se: 10

Hlasování varianta A:

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 4

Usnesení: AS FSI schvaluje Organizační pokyny k volbám do AS FSI a AS VUT
v předloženém znění ze dne 12. 6. 2014.
Hlasování:
pro: 17
proti: 0
zdržel se: 2
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ad 8) Organizačního členění Ústavu konstruování FSI – schválení
Usnesení: AS FSI schvaluje Organizační členění ÚK FSI v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0
ad 9) Změna přílohy organizačního řádu FSI VUT v Brně – schválení
Usnesení: AS FSI schvaluje změnu přílohy organizačního řádu v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0
ad 10) Zástupce AS FSI ve výběrových řízeních (ÚST, ÚADI, ÚM)
Proběhne výběrové řízení na ÚM. Navrženým zástupcem za AS FSI je Ing. Lisý, jeho
náhradníkem Doc. Paloušek.
Hlasování:
pro: 17
proti: 0
zdržel se: 2
Proběhne výběrové řízení na ÚADI. Navrženým zástupcem za AS FSI je doc. Štětina, jeho
náhradníkem RNDr. Popela.
Hlasování:
pro: 17
proti: 0
zdržel se: 2
Výběrového řízení na ÚST se zúčastnil doc. Pacal.
Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se: 1
ad 11) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 25. 9. 2014.
Program příštího zasedání:
- Volby do AS FSI a AS VUT
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0
ad 12) Různé
Ing. Druckmüllerová ukončila DS a přestává být členkou AS FSI, SK osloví náhradníky i za
další členy, kterým z důvodu ukončení studia skončí funkční období.
Poté bylo zasedání ukončeno.

Verifikoval: doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.
předseda AS FSI

Bc. Veronika Hřibová
předsedkyně SK AS FSI

zapsala: Brigita Rohovská
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