Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 12. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
10. 3. 2016

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně
14:00 – 16:00
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Ing. Nečas, Ing. Galas
doc. Návrat, doc. Pantělejev, Ing. Ramík
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
Doplnění studentské komory AS FSI
Informace vedení fakulty
Informace z grémií
Dlouhodobý záměr FSI na období 2016 – 2020 a Aktualizace dlouhodobého záměru FSI pro
rok 2016 – schválení
Rozdělení dotace finančních prostředků na FSI v roce 2016 – předložení
Zpráva o hospodaření FSI za rok 2015 – předložení
Směrnice k uskutečňování doktorských studijních programů – konečné projednání
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Různé

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

ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Ing. Nečas, Ing. Galas
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 4
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 23 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
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Návrh návrhové komise: doc. Návrat, doc. Pantělejev, Ing. Ramík
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Oproti rozeslanému programu bude zařazeno jako bod č. 3 Doplnění studentské komory.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 0
Zápis z minulého zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 1
ad 3) Doplnění studentské komory AS FSI
Svoji činnost v AS FSI ukončuje z důvodu přerušení studia B. Reichmanová, studentská
komora bude doplněna o Víta Kalenského, který se z dnešního jednání omluvil, osvědčení mu
bude předáno na příštím zasedání.
Matouš Cabalka, který zahájil svoji činnost ve studentské komoře na minulém zasedání, bude
pracovat v komisi informační a organizační a v komisi studijní.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 1
ad 4) Informace vedení fakulty
Prof. Křupka informoval o následujících událostech:
- Byly schváleny projekty mezifakultního specifického výzkumu, FSI získala 2 projekty
a další projekty jako spoluřešitelé.
- S novelou VŠ zákona se bude měnit způsob akreditace, proto vedení školy doporučilo
podat v nejbližší době žádost o re-akreditace u těch oborů, u kterých do tří let
akreditace končí.
Proděkan Hlinka informoval senátory o Dnu firem, kterého se letos zúčastní 60 organizací.
ad 5) Informace z grémií
RNDr. Popela rozeslal zprávy mailem.
Doc. Pacal doplnil informace z RVŠ: Posledního jednání se zúčastnila ministryně školství.
Byla projednávána otázka financování VŠ, ministryně si je vědoma podfinancování VŠ a
přislíbila na příští rok zvýšit podíl financování alespoň na úroveň roku 2014, budou zvýšeny i
finanční prostředky na investiční činnost kolejí. MŠMT uvažuje o zcela novém systému
financování VŠ od r. 2019. Ministryně dále hovořila o novele VŠ zákona, neuvažuje se o
zavedení školného, v úmyslu má navýšit částku týkající se prospěchového stipendia.
Co se týče akreditací, doc. Pacal informoval, že RVŠ bude do Národního akreditačního úřadu
delegovat své zástupce.
Ing. Dvořák informoval o dění na AS VUT: Byl předložen rozpočet, pro fakulty došlo oproti
minulému roku k navýšení (v oblasti fondu provozních prostředků) díky opatřením a
hospodaření VUT.
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Ing. Roupec upozornil, že částka pro VŠ klesá již cca 10 let nejen v absolutní částce, ale klesá
i v přepočtu na studenta, tedy se nejedná o pokles v závislosti na poklesu demografické
křivky. Dále Ing. Roupec hovořil o problematice akreditací a novele VŠ zákona.
Prof. Burša upozornil, že pan kvestor chystá směrnici k zákonu o zadávání zakázek.
Ing. Dvořák předložil návrh studentské komory na využití částky, která fakultě přijde navíc –
část peněz by mohla být využita na stipendia doktorandů a na stipendijní fond.
Mgr. Vašík vznesl dotaz, zda existuje nějaký výhled na dofinancování CEITECu. Ing. Dvořák
odpověděl, že CEITEC pravděpodobně nebude schopen splnit všechny závazky, proto se
uvažuje o kompenzaci na investice ve výši 5 mil. Na dotaz Mgr. Vašíka, zda se trvale počítá
se 30 mil. na provoz, Ing. Dvořák odpověděl, že provoz teprve nabíhá a nemůže tedy tuto
částku potvrdit.
ad 6) Dlouhodobý záměr FSI na období 2016 – 2020 a Aktualizace dlouhodobého
záměru FSI pro rok 2016 – schválení
Prof. Křupka rozeslal obě aktuální verze před zasedáním. Oba dokumenty byly projednány ve
VR bez připomínek. Oproti předloženým zněním došlo pouze k drobným změnám.
Usnesení č. 1: AS FSI schvaluje Dlouhodobý záměr FSI na období 2016 – 2020 ve znění ze
dne 10. 3. 2016.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2: AS FSI schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru FSI pro rok 2016 ve
znění ze dne 10. 3. 2016.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Rozdělení dotace finančních prostředků na FSI v roce 2016 – předložení
Návrh rozdělení dotace byl senátorům rozeslán mailem, jednotlivé body okomentoval na
zasedání pan tajemník.
Doc. Návrat informoval, že finanční komise bude zasedat 18. 3. Na minulém zasedání byl
předložen harmonogram, kde bylo uvedeno datum 17. 3. pro kontrolu vstupních dat ze strany
ústavů. Vzhledem k tomu, že ústavy dosud neobdržely všechny vstupní informace, navrhuje
doc. Návrat posunout tento termín na 23. 3.
Poté pan tajemník odpovídal na dotazy senátorů ohledně tvorby stipendijního fondu.
ad 8) Zpráva o hospodaření FSI za rok 2015 – předložení
Zpráva byla senátorům zaslána před zasedáním ve verzi, která nebyla kompletní. Doplňující
informace podal na zasedání pan tajemník.
Poté Ing. Dumek odpovídal na dotazy senátorů.
ad 9) Směrnice k uskutečňování doktorských studijních programů – konečné projednání
Prof. Křupka uvedl, že směrnice byla projednávána studijní komisí a komisí pro vědu a
výzkum. Na základě připomínek vzešlých z jednání komisí byla směrnice upravena a zaslána
oborovým radám. Jejich připomínky se týkaly hodnocení plnění průmyslových výstupů.
Vzhledem k tomu, že podstatné jsou publikace, tyto připomínky zapracovány do směrnice
nebyly. Ohledně publikací směrnice umožňuje při odevzdání dizertační práce přijmout

3

jakoukoliv publikaci evidovanou v databázi Scopus nebo Web of Science. Další změnou je, že
doktorand nebude bodován z hlediska postupu do dalšího ročníku.
Prof. Křupka poté odpovídal na dotazy senátorů.
Usnesení: AS FSI projednal konečné znění Směrnice k uskutečňování doktorských studijních
programů ze dne 10. 3. 2016.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
ad 10) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín 13. zasedání byl navržen na čtvrtek 14. 4. 2016.
Program:
- Zpráva o hospodaření za rok 2015
- Časový plán
- Rozdělení dotace finančních prostředků
Hlasování:

pro: 20

proti: 0

zdrželi se: 4

ad 11) Různé
Ing. Dvořák vznesl dotaz na RIV body vygenerované doktorandy. Prof. Křupka odpověděl, že
tyto prostředky jdou na příslušný ústav, další rozdělení provádí ředitel ústavu.
Doc. Pacal obdržel stížnost z akademické obce na provoz zaměstnanecké jídelny, kdy
kapacitu jídelny zabírají cizí strávníci. Pan tajemník odpověděl, že turnikety budou
zprovozněny v okamžiku, kdy začnou fungovat čtečky na vstupu do A1. Na další stížnosti
ohledně provozu jídelny doc. Pacal přislíbil pozvat na některé z příštích zasedání ředitelku
KaM.
Na dotaz Ing. Druckmüllerové ohledně přenosů ze zasedání odpověděl tajemník, že záležitost
zatím není vyřešena, na posledním zasedání byla vyzvána komise organizační a informační,
aby se problémem zabývala.

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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