Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 13. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
14. 4. 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. Dvořák
doc. Návrat, doc. Štětina, Ing. Ramík
doc. Pacal

Program:
1. Volba mandátové a sčítací komise, volba návrhové komise
2. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění
usnesení
3. Informace vedení fakulty
4. Informace z grémií
5. Rozdělení dotace finančních prostředků na FSI VUT v Brně v roce 2016 – schválení
6. Časový plán akademického roku 2016/2017 – projednání
7. Zástupce AS FSI v komisi pro výběrová řízení na místo ředitele ústavů ÚADI a ÚAI
8. Zástupce AS FSI v komisi pro výběrové řízení na místo vedoucího odboru na ÚMVI
9. Zástupce AS FSI v komisi pro výběrové řízení na místo docenta na ÚM
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 a proděkani
prof. Křupka, doc. Fuis a Ing. Bednář.
ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Ing. Nečas, Ing. Dvořák
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 1
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 26 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
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Návrh návrhové komise: doc. Návrat, doc. Štětina, Ing. Ramík
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 3
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Oproti rozeslanému programu bude zařazeno za bod č. 7 jako samostatný bod schválení
zástupce AS v komisi pro výběrové řízení na místo vedoucího odboru na ÚMVI.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 1
Zápis z minulého zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 1
Na dnešním zasedání zahájil svoji činnost ve studentské komoře Vít Kalenský, který nahradil
odstupující B. Reichmanovou.
ad 3) Informace vedení fakulty
Pan děkan informoval o následujících událostech:
- Do BS se přihlásilo na ak. rok 2016/2017 1881 uchazečů (o 44 méně než minulý rok),
do NMS 811 (o 29 více).
- VR VUT obdržela k projednání akreditaci studijního programu na CESE. Pan děkan
vystoupil proti, neboť náklady na všechny 3 ročníky činí schodek cca 5 mil. a není
jasné, z jakých zdrojů by byl uhrazen, dle rozpočtu MŠMT pro VŠ na rok 2017
nedostane VUT žádné prostředky navíc.
- Byla projednávána účast VUT na projektu AV ČR (výstavba nového objektu
z programů pro doktorská studia), dle názoru pana děkana je zapojení do tohoto
projektu zbytečné, VUT má k dispozici dostatek volných prostor.
- Co se týče operačních programů pro bakalářské a magisterské studijní programy,
probíhá vydefinování témat, aby bylo možno navázat investiční záměry.
- FSI má v úmyslu zapojit se do projektu Teaming, v současné době probíhá
vyhodnocení pracovišť a definování oblastí.
- V loňském roce bylo podepsáno Memorandum of Understanding do KICs pro
vznikající Advanced Manufacturing, v současné době je 160 účastníků, končený počet
členů bude 50. S ohledem na náklady je třeba vyhodnotit, zda by pro VUT byla účast
výhodná.
- Pan děkan se zmínil o různých seminářích, pořádaných studentskou komorou pro
studenty a nutnosti podávat na nich korektní informace.
Pan tajemník ve své prezentaci informoval senátory o aktuálním stavu dokončovacích prací a
montáže nábytku v A1. Na dotaz doc. Záděry na umístění nábytku odpověděl pan děkan, že
počet a umístění pracovních stolů definovaly ústavy. Doc. Blecha požádal o kontrolu
množství formaldehydu, který se z nábytku uvolňuje do vzduchu a od určitých koncentrací
může vyvolávat závažná onemocnění.
ad 4) Informace z grémií
RNDr. Popela rozeslal senátorům podrobné informace z jednání předsednictva RVŠ a z AS
VUT, na zasedání je doplnil doc. Pacal. RVŠ se zabývala financováním VŠ na příští rok a
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dále výhledem financování do roku 2020. MŠMT má v úmyslu navýšit objem finančních
prostředků pro VŠ, má dojít k zásadní úpravě stanovení výše státního příspěvku.
Na úrovni VUT – byl schválen Rozpočet VUT, byly projednány dodatky a statuty a
dlouhodobé záměry a jejich aktualizace součástí VUT, byla projednána půjčka STI.
S detaily ekonomických záležitostí VUT seznámil senátory Ing. Dvořák.
ad 5) Rozdělení dotace finančních prostředků na FSI VUT v Brně v roce 2016 –
schválení
Pan tajemník seznámil senátory se změnami, ke kterým došlo v rozpočtu oproti předložené
verzi.
Doc. Návrat doplnil vystoupení pana tajemníka o upřesnění některých částek týkajících se
rozpočtu. FK jednala o rozpočtu na čtyřech zasedáních, 14 jejích členů se vyjádřilo pro, 1
proti a 1 se zdržel hlasování, FK tedy doporučuje Rozdělení dotace ke schválení.
Usnesení: AS FSI schvaluje Rozdělení dotace finančních prostředků na FSI VUT v Brně
v roce 2016 ve znění ze dne 14. 4. 2016.
Hlasování:
pro: 25
proti: 1
zdržel se: 2
ad 6) Časový plán akademického roku 2016/2017 – projednání
Časový plán byl senátorům zaslán mailem. Oproti minulým rokům nedošlo k výrazným
změnám, bylo pouze zkráceno období pro konání státních závěrečných zkoušek na 8 dní.
Důvodem je požadavek na uvolnění kolejí, neboť v areálu proběhne od 24. do 26. 6. 2017
letní olympiáda dětí a mládeže. V diskuzi se doc. Záděra proti tomuto zkrácení ohradil. Pan
děkan odpověděl, že každý student má nárok na ubytování do ukončení studia a není možné,
aby bylo některým studentům toto práva odepřeno, což by se v případě konání státnic po
termínu pro vyklizení kolejí stalo. Ing. Dvořák se otázal na termín zápisu do navazujícího
magisterského studia. V současné době se na FSI zapisují studenti (absolventi BS na FSI)
do IS do NMS ke dni následujícímu po dni konání státní závěrečné zkoušky, mezi studii
nedochází tedy k přetržce. Možnost vstupu do areálu na studentskou kartu v období, než dojde
k zadání údajů o zápise do IS, bude řešit proděkan Bednář.
Na dnešním zasedání AS FSI Časový plán akademického roku 2016/2017 projednal, zásadní
námitky vzneseny nebyly.
ad 7) Zástupce AS FSI v komisi pro výběrová řízení na místo ředitele ústavů ÚADI a
ÚAI
Výběrová řízení proběhnou v pondělí 18. 4., od 12.00 na ÚAI a od 15.00 na ÚADI.
Jako zástupce AS FSI v komisi na ÚADI byl navržen RNDr. Popela.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 3
Jeho náhradníkem byl navržen doc. Mazurek.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 4
Jako zástupce AS FSI v komisi na ÚAI byl navržen Mgr. Vašík.
Ing. Ramík podal protinávrh na doc. Štětinu.
Hlasování Mgr. Vašík: pro: 22
proti: 0
zdržel se: 5
Zástupcem AS FSI v komisi pro výběrové řízení na ÚAI byl zvolen Mgr. Vašík.
Jeho náhradníkem byl navržen doc. Štětina.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 2
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ad 8) Zástupce AS FSI v komisi pro výběrové řízení na místo vedoucího odboru na
ÚMVI
Jako zástupce AS FSI byl navržen doc. Blecha.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 2
Jeho náhradníkem byl navržen doc. Návrat.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 2
ad 9) Zástupce AS FSI v komisi pro výběrové řízení na místo docenta na ÚM
Jako zástupce AS FSI byl navržen doc. Pacal.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 3
Jeho náhradníkem byl navržen prof. Spousta.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 1
ad 10) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín 14. zasedání byl navržen na čtvrtek 26. 5. 2016.
Program:
- Zpráva o hospodaření za rok 2015
Hlasování:
pro: 23
proti: 4
zdrželi se: 1
ad 11) Různé
Pan tajemník seznámil senátory s možnostmi zajištění přenosů ze zasedání a jejich finančními
náklady.
Doc. Pacal upozornil, že problémy, projednávané na minulém zasedání ohledně kolejí a menz,
byly z větší části vyřešeny a není již důvod zvát ředitelku KaM na zasedání AS FSI.
Doc. Záděra vznesl dotaz na používání formuláře „potvrzení objednávky“ a podal návrh na
zrušení tohoto dokumentu.
RNDr. Popela navrhl do programu jednání dalšího zasedání zařadit problematiku rozpočtu
STI. Prof. Spousta souhlasil s nutností věnovat pozornost tomuto problému, dle jeho názoru je
to ale záležitost celé akademické obce VUT a měl by se řešit na shromáždění akademické
obce nebo na půdě AS VUT, k tomuto názoru se přiklonil i pan děkan. V diskuzi se senátoři
shodli, že na příštím zasedání bude senátorům podána informace o stavu rozpočtu STI.
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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