Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 4. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
12. 3. 2015

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

zasedací místnost ÚK FSI VUT v Brně
14:00 – 17:00
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
R. Baxant, B. Reichmanová
Ing. Návrat, doc. Pantělejev
doc. Pacal

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Volba mandátové a sčítací komise, volba návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Informace vedení fakulty
Informace z grémií
Aktualizace Dlouhodobého záměru – schválení
Doplnění Vědecké rady FSI – hlasování
Rozdělení dotace finančních prostředků na FSI v roce 2015 – předložení
Podpora studentských projektů
Zástupce AS FSI ve výběrové komisi
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI doc. Pacal.
Zasedání se zúčastnili děkan FSI doc. Katolický, tajemník fakulty Ing. Dumek, proděkani
prof. Křupka, Ing. Bednář, doc. Fuis a doc. Hlinka.

ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: R. Baxant, B. Reichmanová
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 21 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
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Návrh návrhové komise: Ing. Návrat, doc. Pantělejev
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Oproti rozeslané verzi byly do programu zařazeny další dva body – Aktualizace
Dlouhodobého záměru a Podpora studentských projektů.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 1
Hlasování o zápisu z minulého zasedání se z důvodu pozdního zveřejnění odkládá na příští
zasedání.
ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan FSI informoval o následujících událostech:
- Na FSI probíhá Den firem a Akademicko – průmyslové fórum.
- Minulý týden proběhlo fakultní kolo studentské soutěže EBEC.
- AS VUT schválil etický kodex.
- V současné době je zaplaceno 1000 přihlášek do BS, což je o 300 méně než minulý
rok.
ad 4) Informace z grémií
RNDr. Popela rozeslal informace senátorům mailem. Týkaly se Aktualizace Dlouhodobého
záměru MŠMT a jednání EK AS VUT.
Podrobnější informace o zasedání AS VUT, na kterém byl předložen návrh rozpočtu, podal na
zasedání Ing. Dvořák:
- VUT se potýká zvláště s problémy neuznatelných nákladů a klesajících fondů.
- AS VUT dále řešil přerozdělování RIV bodů. S návrhem FSI a FEKT, aby se
přerozdělení uskutečnilo stejným způsobem jako v uplynulých třech obdobích,
prorektor Grmela souhlasil a body tak rozpočítány byly.
- 27. 3. proběhne první Den kvality.
Ing. Roupec informoval senátory o následujících událostech:
- LK RVŠ se negativně vyjádřila k zákonu o střetu zájmů.
- Další informace se týkaly návrhu novely VŠ zákona.
Doc. Pacal doplnil, že novelou VŠ zákona se zabývají i komise ekonomická a pro vědeckou
činnost RVŠ.
ad 5) Aktualizace Dlouhodobého záměru – schválení
Doplněnou verzi obdrželi senátoři před zasedáním mailem. VR měla dvě připomínky –
aktualizace je moc obecná, měla by obsahovat konkrétnější údaje, dále by mělo být výslovně
uvedeno, že se budou rekonstruovat interiéry budov A2 a A3. Vzhledem k tomu, že není
reálné, aby v letošním roce rekonstrukce začala, nebyla tato připomínka akceptována. Do
Aktualizace byly dále zapracovány připomínky komise pro VaV.
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Usnesení: AS FSI schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru FSI VUT v Brně pro rok
2015 ve znění ze dne 12. 3. 2015.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdrželi se: 3
ad 6) Doplnění Vědecké rady FSI – hlasování
Doc. Martišek navrhl tajné hlasování, o které musí požádat nejméně 1/3 členů AS. O tajné
hlasování požádalo celkem 18 senátorů. Poté doc. Martišek informoval senátory o úpravě
hlasovacích lístků. Sčítání hlasů provede mandátová a sčítací komise.
Bylo vydáno celkem 27 hlasovacích lístků, 25 bylo platných, 2 neplatné.
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. 22 hlasů
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
24 hlasů
ad 7) Rozdělení dotace finančních prostředků na FSI v roce 2015 – předložení
S návrhem rozdělení dotace seznámil senátory pan tajemník. Upozornil, že dosud nebyl
schválen rozpočet VUT, může tedy dojít ke změnám i ve fakultním rozpočtu, dalším
problémem je, že není jednoznačně určeno, jakým poměrem budou finanční prostředky
fakultám rozděleny.
Po skončení prezentace odpovídal pan tajemník na dotazy senátorů.
ad 8) Podpora studentských projektů
Na FSI je uskutečňována řada studentských projektů, Ing. Ramík se ve své prezentaci
podrobněji zabýval projektem Formule Student. V této mezinárodní soutěži, které se účastní
cca 500 týmů, musí každým rokem studenti postavit podle přísných kritérií jednomístné
závodní auto. Tým se svým vozidlem absolvuje statické a dynamické disciplíny a technickou
přejímku. TU Brno Racing postavil zatím 4 auta (Dragon 1 – 4) a aktuálně je na světovém
žebříčku na 86. místě.
Ve druhé části svého vystoupení se Ing. Ramík zabýval otázkou financování projektu. Od
začátku je partnerem projektu firma Bosch Diesel, postupně se přidávaly další firmy (Škoda
Auto, Honeywell a další), důležitá je i podpora ze strany VUT. Pro rok 2015 studenti vytvořili
větší tým a budou tak schopni zúčastnit se více závodů, rozběhla se také intenzivní spolupráce
s Honeywellem. S tím však souvisí také větší náklady a rektorát VUT byl požádán o navýšení
na 1 mil korun. Ten částku přislíbil s tím, že paritně přispěje i FSI. Jejím podílem by mohlo
být vybudování Centra studentských projektů, kde by studenti měli k dispozici prostory
s vybavením a které by bylo využíváno i ostatními studentskými projekty (pneumobil,
hydromobil, formule, zkušebna tlumičů, studentské letadlo). Ing. Ramík požádal senátory o
přijetí usnesení, kterým by AS FSI podpořil studentské projekty formou vybudování centra ve
výši navrhované v rozpočtu FSI a zároveň požádal vedení FSI o zaslání souhlasného
stanoviska a přijetí tohoto závazku na Rektorát VUT. V dalším usnesení, o které Ing. Ramík
požádal, by měl AS vyslovit souhlas se spoluprací na projektech s dalšími fakultami a se
společným financováním těchto projektů s VUT, jinak by příspěvek ze strany VUT mohl být
ohrožen.
Doc. Hlinka uvedl, že Formule Student je jedním z nejvýznamnějších projektů z hlediska
prezentace fakulty.
V diskuzi senátoři vyjadřovali projektům podporu, nicméně vzhledem k situaci ohledně
rozpočtu nesouhlasili s přijetím usnesení, které by obsahovalo konkrétní údaje o financování,
tato částka bude uvedena v rozpočtu FSI.
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Ing. Roupec však upozornil, že rozpočet VUT bude schvalován dříve než rozpočet fakulty a
pokud by zde nebyl závazek ze strany FSI, nemusely by projekty slíbenou částku obdržet.
Na dotaz pana děkana na konkrétní požadavek vedení VUT uvedl Ing. Dvořák, že kvestor
požaduje podporu AS FSI studentským projektům.
Usnesení: AS FSI souhlasí s podporou studentských projektů VUT a současně podporuje
spolupráci na studentských projektech s dalšími fakultami VUT.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdrželi se: 1
ad 9) Zástupce AS FSI ve výběrové komisi
Na ÚK proběhne výběrové řízení na místo asistenta.
Zástupce AS FSI doc. Pantělejev, náhradník doc. Blecha.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdrželi se: 2
ad 10) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl navržen na čtvrtek 23. 4. 2015 v zasedací místnosti ÚK.
Program příštího zasedání:
- Rozdělení dotace finančních prostředků
- Zpráva o hospodaření
Hlasování:
pro: 20
proti: 2
zdrželi se: 2
ad 11) Různé
Na dotaz Ing. Palouška ohledně signálu v D5 odpověděl pan tajemník, že proběhlo měření,
výsledek však není zatím znám.
Dále si senátoři stěžovali na nedostatečné zastínění oken.
Ing. Dvořák informoval o úmyslu studentů pozvat na příští zasedání kvestora. Dále požádal o
setkání vedení FSI se studenty.
SK vznesla stížnost ohledně potíží se zasíláním hromadných VUT zpráv studentům. Dále
studenti informovali o místech, kde je nedostatečný signál wi-fi.

Poté bylo zasedání ukončeno.

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

Sára Navrátilová
předsedkyně SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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