Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 10. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
14. 1. 2016

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

zasedací místnost ÚK FSI VUT v Brně
14:00 – 16:40
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
M. Daňková, J. Khůlová
Ing. Roupec, doc. Sedlák
doc. Pacal

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

6.
7.
8.
9.
10.

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
Dlouhodobý záměr FSI na období 2016 – 2020 a Aktualizace dlouhodobého záměru FSI pro
rok 2016 – předložení
Pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků na FSI v roce 2016 – předložení
Směrnice k uskutečňování doktorských studijních programů – projednání
Zástupce AS FSI v komisi pro výběrová řízení na místa akademických pracovníků na ÚK a
EÚ
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 doc.
Fuis, doc. Hlinka a Ing. Bednář.

ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: M. Daňková, J. Khůlová
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 3

1

Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 25 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: Ing. Roupec, doc. Sedlák
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Doc. Pacal obdržel žádost studentské komory o doplnění programu o žádost na rekonstrukci
prostor SK a umožnění přístupu studentů do D5. Doc. Pacal navrhuje tyto body zařadit do
bodu 10) Různé.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
Zápis z minulého zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 2
ad 3) Informace vedení fakulty
Pan děkan předal doc. Greplovi cenu rektora Varšavské technické univerzity za jeho
pedagogickou činnost na tamější Fakultě mechatroniky.
Dále děkan informoval o následujících událostech:
- Na žádost FP se na kolegiu rektora diskutovalo o přidělování kreditů za sporty, FSI
zaujímá nesouhlasné stanovisko.
- Dalším diskutovaným tématem bylo nezveřejňování závěrečných prací, případně
jejich přístup po přihlášení.
- FSI získala re-akreditaci oboru Industrial Engineering a akreditaci oboru Výroba
automobilových světel a technických svítidel.
- Probíhají přípravy OP VVV prioritní osy 1.
- Vyšly avíza výzev dalších prioritních os. Co se týče celouniverzitního projektu pro BS
a MS, byly ústavy požádány o definování témat. Pro samostatné fakultní projekty
sestavuje v současné době projektový tým NETME harmonogram činností.
- Kvestor rozeslal údaje zaslané do matriky studentů. FSI má pro 1. roč. BS nadlimit 2%
(20 studentů), pro 1. roč. NMS má FSI nevyčerpaný limit cca o 14 studentů (- 2,5%),
v DS má FSI nevyčerpaný limit 13 studentů (- 18%), VUT jako celek se dostalo přes 10%, limit tedy bude FSI krácen. Co se týče SP 2 má FSI nefinancovaných 26%.
Proděkan Hlinka odpověděl na dotaz ohledně programu Horizont 2020 – 1 projekt je
realizovaný, další jsou v evaluaci a jeden se dostal do 2. kola.
ad 4) Informace z grémií
RNDr. Popela rozeslal podrobné informace, které na zasedání okomentoval.
Zabýval se především rozpočtem VŠ, novelou VŠ zákona (probíhají jednání o pozměňovacích
návrzích), přípravou výzev OP VVV a děním na RVŠ.
Další informace se týkaly dění na AS VUT (byla předložena Pravidla rozpočtu VUT o
kterých proběhla diskuze na jednání EK AS VUT, byl schválen Dodatek č. 1 Organizačního
řádu VUT).
Poté RNDr. Popela otevřel problematiku provozního financování CEITECu. Do diskuze se
zapojil prof. Spousta, který upozornil na některé problémy, jež nebyly za minulého vedení
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řešeny a které nebylo možno ze strany řadových výzkumných pracovníků ovlivnit. Mezi
oběma senátory proběhla živá výměna názorů. Poté se senátoři shodli, že o problému je třeba
diskutovat, ujasnit rozdělování finančních prostředků a řešit zátěž jednotlivých součástí a
navrhli uspořádat setkání pro zájemce z AS FSI a vedení FSI s vedením CEITECu.
ad 5) Dlouhodobý záměr FSI na období 2016 – 2020 a Aktualizace dlouhodobého
záměru FSI pro rok 2016 – předložení
Oba předkládané dokumenty rozeslal pan děkan senátorům před zasedáním mailem.
Definování klíčových oblastí a cílů vychází z Dlouhodobého záměru VUT a MŠMT. Pan
děkan požádal senátory a zaslání připomínek. Po jejich zapracování budou dokumenty
předloženy VR.
ad 6) Pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků na FSI v roce 2016 –
předložení
Před zasedáním byla senátorům rozeslána první verze pravidel. Jednotlivé body okomentoval
tajemník fakulty, který seznámil senátory s hlavními zásadami rozdělení finančních
prostředků.
Poté pan tajemník a pan děkan odpovídali na dotazy senátorů.
Příslušné komise se budou pravidly zabývat, případné připomínky mohou senátoři zasílat doc.
Návratovi.
ad 7) Směrnice k uskutečňování doktorských studijních programů – projednání
Komise pro vědu a výzkum jednala s panem proděkanem, její připomínky byly akceptovány a
budou do směrnice zapracovány.
Studijní komise zaslala proděkanovi své připomínky, o kterých se bude dále jednat.
ad 8) Zástupce AS FSI v komisi pro výběrová řízení na místa akademických pracovníků
na ÚK a EÚ
Na ÚK proběhne výběrové řízení na místo docenta.
Zástupcem AS FSI byl navržen doc. Pantělejev.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdrželi se: 1
Jeho náhradníkem byl navržen Ing. Ramík.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdrželi se: 1
Na EÚ proběhlo výběrové řízení na místo akademického pracovníka, za AS FSI se zúčastnil
prof. Spousta.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín dalšího zasedání byl navržen na čtvrtek 11. 2. 2016.
Program:
- Pravidla rozdělení dotace finančních prostředků
- Dlouhodobý záměr + Aktualizace dlouhodobého záměru
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- Směrnice k uskutečňování doktorských studijních programů
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdrželi se: 2
ad 10) Různé
 Doc. Pantělejev vznesl dotaz ohledně nového poplatku CVISu za každou telefonní
klapku. Pan děkan odpověděl, že náklady za telefonní služby jsou víceméně stejné,
pouze některé služby (správa SIM karet, ústředen a pevných klapek,…) přešly na
CVIS a tyto služby jsou vykalkulované dle úvazků. Samotné volání je oproti
minulému operátoru levnější.
 Studentská komora vznesla návrh, zda by bylo možné v rámci rekonstrukcí
probíhajících v areálu fakulty upravit a rekonstruovat prostory přidělené studentské
komoře (místnost A5/216). Studenti promítli senátorům prezentaci, na které poukázali
na současný stav prostor. Jednou z možností je využití této místnosti pro umístění MW
trub pro studenty FSI, v tomto případě by bylo nutno přidělit SK jinou místnost.
Senátoři upozorňovali na malou výměru místnosti s ohledem na počet studentů na FSI
a další problémy. Pan děkan poukázal na nevhodné umístění místnosti před
posluchárnami a potíže s přidělením nové místnosti pro SK.
Z diskuze vyplynulo, že optimálním řešením by bylo umístění MW trub do prostor
menzy. Pan děkan přislíbil kontaktovat vedení KaM a problém s nimi projednat.
 Na požadavek studentů na přístup do D5 odpověděl pan děkan, že s ohledem na
vybavení laboratoří do budovy nebude umožněn volný vstup, vyučující však byli
vyzváni, aby požádali o přístup pro své studenty.
 Ing. Paloušek připomněl, že na 2. zasedání upozornil na problém tlakového vzduchu
v D5. Pan děkan odpověděl, že reklamace byla podána a slíbil ji urgovat.

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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