Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 11. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
11. 2. 2016

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně
14:00 – 15:45
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Ing. Nečas, Ing. Galas
doc. Návrat, doc. Blecha
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
Volba předsedy Komise organizační a informační
Dlouhodobý záměr FSI na období 2016 – 2020 a Aktualizace dlouhodobého záměru FSI pro
rok 2016 – informace o projednávání
Pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků na FSI v roce 2016 – schválení
Informace tajemníka FSI k dokončení rekonstrukcí v areálu FSI
Volba zástupce AS FSI do komise pro výběrové řízení na ÚVSSR
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI a harmonogram předložení
a schvalování rozdělení dotace finančních prostředků na FSI v roce 2016
Různé

Jednání zahájil a řídil místopředseda AS FSI doc. Štětina.
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 členů mandátové a sčítací komise: Ing. Nečas, Ing. Galas
Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 20 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
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Návrh členů návrhové komise: doc. Návrat, doc. Blecha
Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění
usnesení
Program beze změn.
Hlasování:
pro: 22

proti: 0

zdržel se: 0

Zápis z minulého zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 0
Michael Kopřiva rezignoval na členství v AS FSI a na funkci předsedy Komise informační a
organizační.
Studentskou komoru AS FSI doplní Matouš Cabalka.
ad 3) Informace vedení fakulty
Pan děkan informoval o následujících událostech:
- Minulý týden proběhlo na VR VUT profesorské řízení doc. Štětiny.
- Ve dnech 24. – 29. 6. 2017 proběhne v areálu VUT letní olympiáda dětí a mládeže. Do
této doby musí studenti opustit koleje.
- Na kolegiu rektora byla projednána žádost Ústavu fyziky materiálů AV ČR, který by
chtěl ve spolupráci s MU postavit nový objekt z operačních programů pro doktorská
studia, dle vedení fakulty by zapojení do tohoto projektu nebylo pro VUT přínosné.
- Pan kvestor informoval o financích na tento rok: A + K - 48 mil., náhrada z ministerstva
je 35 mil., za RIV + 22 mil., na specifický výzkum - 2 mil.
- Od poloviny letošního roku začne fungovat spisová služba.
- Budou zveřejňovány smlouvy nad 50 tis. Kč, právní odd. rektorátu zpracovává
metodický pokyn.
- Probíhala další jednání ohledně kreditů za sporty.
Proděkan Hlinka podrobně seznámil senátory s vyhodnocením webových kampaní na
sociálních sítích a internetu (facebooku, googlu):
Rok 2014: přímý přechod z reklamy až na přihlášku 222.
Rok 2015: 33 tisíc přechodů na stránky VUT nebo FSI, 315 přímých přechodů na přihlášku.
Že tyto webové kampaně mají smysl, dokazuje i skutečnost, že na rozdíl od ostatních strojních
fakult nezaznamenala FSI žádný výrazný pokles studentů.
Dále pan proděkan doplnil informace z minulého zasedání ohledně programu Horizont 2020:
1 projekt přijat, 1 ve 2. kole, celkový počet podaných návrhů 38, z toho 11 v evaluaci.
ad 4) Informace z grémií
Informace RNDr. Popely se týkaly dění na RVŠ (chystají se reformy financování VŠ, novela
VŠ zákona byla schválena poslaneckou sněmovnou) a AS VUT (byla schválena Pravidla
rozpočtu VUT), podrobné informace obdrželi senátoři mailem.
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Prof. Burša doplnil informace ohledně specifického výzkumu, dále předal senátorům informace
ústřední knihovny: jsou připravovány semináře k problematice predátorských časopisů, je
k dispozici systém na porovnání závěrečných prací v rámci VUT.
ad 5) Volba předsedy Komise organizační a informační
Doc. Štětina navrhl za členy volební komise Ing. Nečase a Ing. Galase.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 2
Na funkci předsedy Komise informační a organizační byla navržena M. Daňková.
Bylo vydáno celkem 27 hlasovacích lístků, pro M. Daňkovou 22 hlasů.
Michaela Daňková se stala novou předsedkyní komise organizační a informační.
ad 6) Dlouhodobý záměr FSI na období 2016 – 2020 a Aktualizace dlouhodobého záměru
FSI pro rok 2016 – informace o projednávání
Minulý týden se uskutečnila schůzka, na které byly vzneseny mnohé připomínky. Většinu
z nich pan děkan akceptoval a po jejich zapracování budou dokumenty předloženy VR a
následně AS FSI.
ad 7) Pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků na FSI v roce 2016 – schválení
Do Pravidel byly zapracovány připomínky FK, se změnami seznámil senátory pan tajemník,
poslední verzi obdrželi senátoři před zasedáním mailem.
Doc. Návrat informoval, že proběhla dvě zasedání FK, její připomínky byly zapracovány. FK
doporučuje schválení Pravidel.
Usnesení: AS FSI schvaluje Pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků na FSI v roce
2016 ve znění ze dne 11. 2. 2016.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
ad 8) Informace tajemníka FSI k dokončení rekonstrukcí v areálu FSI
1) Probíhá montáž žaluzií v areálu, termín dokončení vnitřních prací je 29. 2. 2016, vnější
budou dokončeny v polovině dubna 2016.
2) Rekonstrukce A1:
a) Byla podepsána smlouva na nábytek.
b) Laboratorní nábytek – bude podána reklamace, nebyla splněna norma v oblasti
bezpečnosti.
c) Bylo nastěhováno 3. patro (vedení, EO).
d) Objevily se problémy s teplou vodou, nouzovým osvětlením a zábradlím ve 2. patře.
e) Probíhají dokončovací práce vstupního prostoru.
f) Probíhá výběrové řízení na zhotovitele nájemních prostor.
Pan tajemník informoval senátory ohledně žádosti o přenosy ze zasedání: po konzultaci
s odborníky požádal Ing. Dumek o upřesnění požadavků. Doc. Štětina navrhl, aby se
problematikou zabývala Komise organizační a informační. Dále pan tajemník informoval
studentskou komoru, že byly vytipovány prostory pro umístění mikrovlných trub.

3

S ohledem na problémy, které vznikaly při rekonstrukcích a stavbách na VUT, uvažovali v
diskuzi senátoři, jakým způsobem zamezit obdobným situacím v budoucnu.
ad 9) Volba zástupce AS FSI do komise pro výběrové řízení na ÚVSSR
Na ÚVSSR proběhne výběrové řízení na dvě místa akademických pracovníků na částečný
úvazek s nástupem od začátku dubna.
Zástupcem AS FSI byl navržen Ing. Ramík, jeho náhradníkem Ing. Roupec.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdrželi se: 3
ad 10) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI a
harmonogram předložení a schvalování rozdělení dotace finančních prostředků na FSI
v roce 2016
Doc. Štětina předložil senátorům harmonogram předkládání a schvalování Rozpočtu VUT a
FSI, tabulka s daty bude senátorům zaslána po zasedání mailem a zveřejněna v IS. Vzhledem
k těmto předpokládaným termínům by se následující dvě zasedání mohla uskutečnit ve dnech
10. 3. 2016 a 7. 4. 2016.
Termín 12. zasedání byl navržen na čtvrtek 10. 3. 2016.
Program:
- Zpráva o hospodaření za rok 2015 předložení
- Dlouhodobý záměr + Aktualizace dlouhodobého záměru
- Rozdělení dotace finančních prostředků na FSI VUT v Brně pro rok 2016 předložení
- Směrnice k uskutečňování doktorských studijních programů – konečné projednání
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdrželi se: 1
ad 11) Různé
Prof. Spousta se vrátil k informacím proděkana Hlinky o webových kampaních a upozornil, že
informace o škole rozšiřují i sami studenti na sociálních sítích a že je třeba udržovat dobré
jméno fakulty.
Poté bylo zasedání ukončeno.

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

Sára Navrátilová
předsedkyně SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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