Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 6. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
21. 5. 2015

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

zasedací místnost ÚK FSI VUT v Brně
14:00 – 15:15
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
J. Khůlová, M. Daňková
Ing. Návrat, Ing. Ramík
doc. Štětina

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
Časový plán akademického roku 2015/2016
Návrh směrnice děkana o podmínkách přiznání prospěchového stipendia
Zpráva o hospodaření FSI za rok 2014 – konečné usnesení
Informace o aktuálním stavu rekonstrukce budovy A1
Zástupci AS FSI komisích pro výběrová řízení
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Různé

Jednání zahájil a řídil předseda KAP AS FSI doc. Štětina.
Zasedání se zúčastnili děkan FSI doc. Katolický, tajemník fakulty Ing. Dumek, proděkani
doc. Hlinka, Ing. Bednář a doc. Fuis a zástupce FSI v AS VUT prof. Burša.
ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: J. Khůlová, M. Daňková
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.
Návrh návrhové komise: Ing. Návrat, Ing. Ramík
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 2
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Oproti rozeslané verzi byl do programu zařazen další bod – návrh směrnice děkana
o podmínkách přiznání prospěchového stipendia.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
Zápis z minulého zasedání bez připomínek. Dotaz, zda byl kvestor kontaktován ohledně
autorizace svého vystoupení, nemohl být vzhledem k nepřítomnosti doc. Pacala zodpovězen.
ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan fakulty informoval o následujících událostech:
- Ve funkci koordinátora OP 3V skončil Mgr. Šedivý.
- 11. 6. proběhnou promoce doktorandů a docentů.
- Proběhne kontrola NKÚ na projekty OP VaVpI prioritní osy 2.
- Zasedala akreditační komise, která schválila double degree programy s TU Chemnitz
v BS (Výrobní technika) a v NMS (Výrobní systémy), dále byly schváleny akreditace
v habilitačních a profesorských řízeních oborů Strojírenská technologie, Materiálové
vědy a inženýrství, Konstrukční a procesní inženýrství, Aplikovaná mechanika a
Aplikovaná fyzika u oboru Aplikovaná matematika byla fakulta požádána o doplnění
informací.
- 7. 5. proběhl Majáles.
ad 4) Informace z grémií
Informace rozeslal před zasedáním RNDr. Popela mailem. Ing. Dvořák informoval, že 28. 5.
proběhne den kvality, prof. Burša žádné informace z AS VUT nepřednesl.
ad 5) Časový plán akademického roku 2015/2016
Ing. Bednář obdržel několik připomínek, na jejich základě bylo prodlouženo zkouškové
období letního semestru pro závěrečné ročníky na 4 týdny.
Studentská komora časový plán projednala a nemá námitek.
Usnesení: AS FSI projednal návrh Časového plánu akademického roku 2015/2016 FSI VUT
v Brně ve znění ze dne 20. 5. 2015 a nemá k němu připomínek.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 6) Návrh směrnice děkana o podmínkách přiznání prospěchového stipendia
V předkládané směrnici nejsou provedeny žádné změny oproti stávající Směrnici č. 3/2014,
změny byly provedeny již v této směrnici, platné pro tento akademický rok. Doc. Fuis uvedl,
že zatím nebyla kontaktována SK, projednání předkládané směrnice proběhne až po skončení
zkouškového období, kdy budou známy konkrétní údaje.
ad 7) Zpráva o hospodaření FSI za rok 2014 – konečné usnesení
Pan tajemník Ing. Dumek seznámil senátory se změnami, které byly ve Zprávě provedeny a
dále informoval o změně provedené v již schváleném Rozpočtu – byly opraveny chybně
uvedené zůstatků ústavů FRIMu z roku 2014.
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Ing. Návrat informoval senátory, že FK projednávala Zprávu na dvou zasedáních, její
připomínky byly zapracovány a FK ji doporučuje ke schválení.
Usnesení č. 1: AS FSI projednal Zprávu o hospodaření FSI VUT v Brně za rok 2014 ve znění
ze dne 21. 5. 2015 a tuto Zprávu schvaluje.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdrželi se: 1
Usnesení č. 2: Na základě schválené Zprávy o hospodaření FSI za rok 2014 AS FSI souhlasí
s opravou tabulky na straně 27 „Investiční prostředky rozdělované na ústavy FSI v roce 2015“
v dokumentu Rozdělení dotace finančních prostředků na FSI VUT v Brně pro rok 2015,
ostatní ponecháno beze změny.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 8) Informace o aktuálním stavu rekonstrukce budovy A1
Pan tajemník seznámil senátory s problémy, které se objevují před dokončením stavby: změna
dispozice 3. NP, sanace podlah, jsou dokončeny projekty nájemních prostor, bude vyhlášena
nová soutěž na interiér, byla dokončena koncepce generálního klíče, řeší se zaškolení obsluh
nových technologií. Termín dokončení byl stanoven na 10. 9. 2015.
V diskuzi prof. Spousta upozornil, že někteří zaměstnanci si problémů v souvislosti se
stavbami na VUT všímali a poukazovali na ně a byli za to ostrakizováni a dále vyjádřil názor,
že problémy jsou výsledkem stávajícího systému, ke kterému by AO neměla zůstat lhostejná.
Poté pan tajemník odpovídal na dotazy senátorů ohledně interiéru.
ad 9) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
Na FSI se uskuteční dvě výběrová řízení:
Dne 1. 6. 2015 na LÚ. Zástupce AS FSI Ing. Návrat, náhradník Ing. Ramík.
Dne 25. 5. 2015 na ÚFI. Zástupce AS FSI prof. Maca, náhradník Mgr. Hoderová.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdrželi se: 2
ad 10) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl navržen na čtvrtek 24. 9. 2015.
Hlasování:
pro: 23
proti: 1
zdrželi se: 4
ad 11) Různé
Doc. Záděra pozval senátory na akci „Historická tavba“, která se uskuteční 4. 6. 2015.
Ing. Dvořák informoval o přednášce pořádané SK dne 2. 6. 2015.
Ing. Drucmüllerová upozornila na problém vstupu do budovy pro zaměstnance na mateřské a
rodičovské dovolené.
Prof. Spousta vznesl dotaz ohledně žaluzií. Pan tajemník odpověděl, že 25. 5. proběhne
výběrové řízení.
Poté bylo zasedání ukončeno.

Verifikoval: doc. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
předseda KAP AS FSI

Sára Navrátilová
předsedkyně SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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