Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 7. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
24. 9. 2015

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

zasedací místnost ÚK FSI VUT v Brně
14:00 – 16:15
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Ing. Dvořák, S. Navrátilová
Ing. Ramík, Mgr. Vašík
doc. Pacal

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

Volba mandátové a sčítací komise, volba návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Doplnění studentské komory AS FSI
Volba předsedy komise organizační a informační AS FSI
Informace vedení fakulty
Informace z grémií
Informace o směrnici děkana k prospěchovému stipendiu na FSI
Aktuální stav rekonstrukce budovy A1 a zastínění budov A2 – A4
Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení na místa akademických pracovníků na ÚM,
ÚST a ÚVSSR
10. Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
11. Různé

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

ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Ing. Dvořák, S. Navrátilová
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 3
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 27 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.

1

Návrh návrhové komise: Ing. Ramík, Mgr. Vašík
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Program zasedání beze změn.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0

zdržel se: 0

Zápis z minulého zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
ad 3) Doplnění studentské komory AS FSI
Ing. Hřibová ukončila studium a tím i činnost v AS FSI. Studentská komora se na základě
výsledků voleb doplňuje o dalšího člena, kterým je Ing. Galas.
ad 4) Volba předsedy komise organizační a informační AS FSI
Ing. Hřibová byla předsedkyní komise organizační a informační, proto na dnešním zasedání
proběhne volba nového předsedy. Volba proběhne tajným hlasování, vítězný kandidát musí
získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů AS FSI.
Navržení kandidáti:
Michael Kopřiva
- 13 hlasů
Ing. Ramík
- 8 hlasů
Ing. Roupec
- 5 hlasů
- 1 hlas neplatný
V 1. kole nebyl zvolen žádný z kandidátů.
Do 2. kola postupují: Michael Kopřiva, Ing. Ramík
Výsledky 2. kola:
Michael Kopřiva
- 15 hlasů
Ing. Ramík
- 12 hlasů
Předsedou komise organizační a informační byl zvolen Michael Kopřiva.
ad 5) Informace vedení fakulty
Děkan fakulty informoval o následujících událostech:
- Tým studentské formule TU Racing Brno získal 2. místo na soutěži v Itálii.
- Proběhne několik akcí k oslavě 115. výročí založení fakulty (divadelní představení,
sportovní den).
- 25. 9. se uskuteční Noc vědců.
- Proběhla imatrikulace 1. ročníků, limit počtu studentů zapsaných do 1. ročníku byl
překročen.
- AS VUT byl předložen Dlouhodobý záměr VUT na rok 2016 – 2020.
- Probíhají počáteční přípravy k OP VVV, v rámci prioritní osy 1 FSI připravuje 1
projekt, v rámci CEITECu se připravují 2 programy.
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-

V rámci osy 2, výzvy 14 byla ustanovena rada projektu, přípravou byla pověřena FSI.
V rámci OP PIK probíhá příprava předběžných smluv.
Zasedala akreditační komise, která schválila akreditace v habilitačních a profesorských
řízeních oboru Aplikovaná matematika.

Doc. Hlinka podal bližší informace o připravovaných akcích k oslavám 115. výroční založení
fakulty.
ad 6) Informace z grémií
Informace rozeslal před zasedáním RNDr. Popela mailem, týkaly se dění na úrovni VUT a na
úrovni RVŠ.
Ing. Roupec informoval, že novely zákona o VŠ a zákona o podpoře vědy a výzkumu jsou
projednávány ve sněmovně. Místopředseda RVŠ prof. Opatrný žádá o připomínky k
pozměňovacímu návrhu poslance Pilného k návrhu novely zákona o podpoře VaV.
Doc. Pacal informoval o květnovém sněmu RVŠ, na kterém se projednával návrh metodiky
normativní části rozpočtu pro rok 2016 s předpokládaným 5% poklesem. Vzhledem k tomu,
že dojde k nárůstu finančních prostředku MŠMT o 4,3 mld., RVŠ vyjádřila s poklesem pro
VŠ a pro vědu a výzkum nesouhlas. Proběhla 2 jednání EK RVŠ. Na prvním zasedání byly
projednány limity financovaných studentů a návrh metodiky normativní části rozpočtu. Byl
vznesen požadavek, aby MŠMT vytvořilo nový model financování. Na druhém zasedání
společně s LK RVŠ se projednával předkládaný návrh zákona o sběru dat, který by pro VŠ
představoval zvýšenou administrativní zátěž a zvýšené náklady na softwarové systémy. Proto
tento návrh komise nedoporučily.
ad 7) Informace o směrnici děkana k prospěchovému stipendiu na FSI
Ing. Bednář informoval senátory o změnách, které byly ve směrnici provedeny: nebude
vypláceno stipendium v prvních ročnících v letním semestru a dále nebude vypláceno
mimořádné stipendium studentům, kteří obhájí státní závěrečnou zkoušku s vyznamenáním.
ad 8) Aktuální stav rekonstrukce budovy A1 a zastínění budov A2 – A4
Informace k rekonstrukcím v areálu FSI podal pan tajemník.
Zastínění budov A2 – A4: probíhá 2. výběrové řízení, během října se očekává podpis
smlouvy.
Rekonstrukce A1:
- 17. 9. 2015 předání stavby
- kontrola ze strany ústavů
- do 31. 10. 2015 odstranění závad
- soutěž na dodání nábytku je v závěrečné fázi
- zahájení stěhování je plánováno na listopad 2015
Poté pan tajemník odpovídal na dotazy senátorů, které se týkaly zamýšlené kavárny a úpravy
vstupu do A1 (tyto akce nejsou součástí projektu rekonstrukce A1, uskuteční se jako
samostatné projekty), parkování před budovou A1 (uvažuje se o umístění závor a povolení
vjezdu jen zaměstnancům a studentům FSI) a dezolátního stavu sloupů veřejného osvětlení
(jejich rekonstrukce bude součástí projektu úpravy okolí fakulty).
V diskuzi řešili senátoři problém „výzdoby“ okolí fakulty nápisy, které absolventi realizují
zejména na chodnících. Na dotaz Ing. Návrata ve věci výzdoby odpověděl pan tajemník, že v
současné době se řeší poměrně nákladné odstranění nápisů. Jednotlivé ústavy budou
informovány a bude na nich, aby svým absolventům vysvětlily, že podobné nápisy před
fakultu nepatří. Dále v diskuzi studenti vyjádřili názor, že se jedná o tradici, která by měla
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zůstat zachována. Pan děkan odpověděl, že je pro zachování tradice malování, ale pouze na k
tomu určených místech. V posledních letech studenti však malují na fasády, chodníky apod. a
několikrát dokonce musela zasahovat policie.
ad 9) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení na místa akademických
pracovníků na ÚM, ÚST a ÚVSSR
V uplynulém období proběhla následující výběrová řízení:
Na ÚM - zástupce AS FSI Ing. Roupec.
Hlasování:
pro: 31
proti: 0
zdrželi se: 0
Na ÚST - zástupce AS FSI Mgr. Hoderová.
Hlasování:
pro: 31
proti: 0
zdrželi se: 0
Proběhne výběrové řízení na ÚVSSR.
Zástupce AS FSI doc. Matoušek, náhradník Ing. Ramík.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdrželi se: 2
ad 10) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl navržen na čtvrtek 22. 10. 2015.
Program:
- Rekonstrukce A1, zastínění
- Pravidla pro přijímací řízení do BSP, MSP a DSP – předložení
Hlasování:
pro: 31
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 11) Různé
Ing. Ramík informoval senátory o úspěších studentů v soutěži Formula Student: v Maďarsku
obsadil tým celkové 6. místo a 2. místo v akceleraci, v České formuli vyhráli studenti cenu za
nejlepší technický design a v Itálii obsadil tým 2. místo.
Doc. Pantělejev vznesl stížnost na práci studijního oddělení, na nekompetentnost a
nedostatečnou jazykovou vybavenost referentek.
Mgr. Vašík vznesl dotaz týkající se registrací studentů do předmětů vyučovaných v anglickém
jazyce a do volitelných nepovinných předmětů, která probíhá ještě i po začátku výuky. K jeho
výhradám se připojit doc. Grepl, který upozornil, že tento systém ztěžuje ústavům plánování
výuky. Pan děkan navrhl vytvořit pracovní skupinu, která by se tímto problémem zabývala.
Doc. Záděra se otázal na stav instalace informačního systému fakulty. Pan tajemník
odpověděl, že je již hotov a spustí se s otevřením A1.
Doc. Grepl vznesl dotaz ohledně režií z nákupu. Pan děkan odpověděl, že tyto režie byly
vždy, pouze poslední 3 roky se na FSI nedělaly, na pokyn kvestora musí být tyto režie
účtovány. Ing. Návrat upozornil, že tato problematika bude projednána na zasedání
ekonomické komise, na které bude pozván kvestor VUT.
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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