Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 14. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
26. 5. 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
M. Daňková, Ing. Dvořák
doc. Štětina, doc. Pantělejev
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. Zpráva o hospodaření FSI VUT v Brně za rok 2015 – projednání
6. Diskuze k ozvučení a on-line přenosu ze zasedání AS FSI
7. Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
8. Různé
Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI doc. Pacal.
Zasedání se zúčastnili děkan FSI doc. Katolický, tajemník fakulty Ing. Dumek a proděkani
doc. Fuis a Ing. Bednář.
ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: M. Daňková, Ing. Dvořák
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 0
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 20 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Štětina, doc. Pantělejev
Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se: 3
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Program zasedání beze změn.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0

zdržel se: 0

V zápise z minulého zasedání požádal doc. Blecha o opravu svého požadavku na kontrolu
formaldehydu v bodu 3 na: Doc. Blecha požádal o kontrolu množství formaldehydu, který se
z nábytku uvolňuje do vzduchu a od určitých koncentrací může vyvolávat závažná
onemocnění.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 1
ad 3) Informace vedení fakulty
Pan děkan informoval o následujících událostech:
- Na VR FSI proběhla habilitační řízení (Ing. Charvát a Ing. Čelko). Na VR VUT
proběhlo profesorské řízení doc. Pospíšila z MU.
- 20. 6. bude slavnostně otevřena budova A1.
- Na minulém zasedání byli senátoři informováni o požadavku AV ČR na účast VUT na
společném projektu, AV od tohoto projektu ustoupila.
- Rektor zřídil stipendijní fond rektora, který se naplňuje 1% z fakult.
- 10. 5. proběhla rada projektu Smart Cities.
- Na webu byl spuštěn portál pro personální záležitosti.
- 8. 6. se uskuteční promoce doktorandů.
- Do programu TAČR Epsilon bylo podáno 72 projektů, z FSI 24 projektů (4 jako
hlavní řešitelé).
- Pan rektor informoval, že dodatečné finance, které slíbilo zaslat MŠMT vysokým
školám a se kterými počítal rozpočet VUT, nebudou k dispozici, což pro VUT
představuje – 30 mil., rozdíl bude dokryt z provozních fondů VUT.
- Byla dokončena pasportizace na VUT.
- Pan děkan promítl senátorům grafy ukazující vývoj počtu studentů přihlášených na
FSI VUT od roku 2008.
ad 4) Informace z grémií
Projednávání tohoto bodu se na žádost RNDr. Popely uskutečnilo po projednání bodu 6.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
RNDr. Popela rozeslal informace senátorům mailem. Ing. Roupec okomentoval na zasedání
jednotlivá usnesení sněmu RVŠ, která se týkala oblasti vzdělávání, oblasti financování VŠ a
problematiky přípravy OP VVV, a podal podrobné informace ohledně jejich projednávání.
Doc. Pacal doplnil další informace v oblasti vzdělávání a dále informoval o jednání
ekonomické komise RVŠ, na kterém byl probírán předložený materiál MŠMT o
institucionálním financování VŠ.
Z úrovně AS VUT: byl schválen rozpočet STI, informace opět obdrželi senátoři před
zasedáním.

ad 5) Zpráva o hospodaření FSI VUT v Brně za rok 2015 – projednání

2

Pan tajemník rozeslal senátorům před zasedáním 3.verzi, která však ještě není konečná, a
seznámil senátory se změnami oproti minulé verzi.
Doc. Štětina uvedl za FK, že během příštího týdne by měla proběhnout kontrola ze strany
ústavů, poté by zprávu projednala FK.
ad 6) Diskuze k ozvučení a on-line přenosu ze zasedání AS FSI
Problematika on-line přenosu byla projednávána na předsednictvu a zabývala se jí komise
organizační a informační.
Zástupce studentů Ing. Dvořák informoval senátory, že ačkoliv požadavek na on-line přenosy
vzešel z komory akademických pracovníků, studentská komora jej podporuje a z variant,
které předložil na minulém zasedání pan tajemník, se přiklání k variantě C (připojení na „online“ telefon). Pan tajemník uvedl, že tato varianta je technicky nejnáročnější.
Doc. Pantělejev vyjádřil názor, že on-line přenosy nemají příliš velký význam – senátor, který
není přítomen, nemůže hlasovat apod., a navrhl místo toho umístit na web pod heslem
zvukový záznam, který je z každého zasedání pořizován.
Doc. Grepl se postavil proti zveřejňování zvukového záznamu, který i pod heslem by ve
skutečnosti byl přístupný komukoliv.
Doc. Pacal se zmínil o špatné kvalitě zvukového záznamu a potřebě jeho zlepšení a s tím
související nutnosti zlepšení ozvučení zasedací místnosti.
Pan tajemník odpověděl, že již při příštím zasedání bude k dispozici mikrofon, který by danou
situaci měl zlepšit.
Doc. Pacal požádal senátory o hlasování, zda zřídit on-line přenosy ze zasedání či nikoliv.
Hlasování:
pro: 8
proti: 11
zdrželi se: 6
Vzhledem k tomu, že pro on-line přenosy se nevyslovila nadpoloviční většina přítomných
senátorů, nebude průběh zasedání on-line přenášen. Zůstane tedy zachována současná metoda
záznamu jednání AS FSI na digitální diktafon s tím, že po ozvučení zasedací místnosti budou
pro diktafon využity nové mikrofony, čímž by se měla zlepšit kvalita záznamu.
ad 7) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín 15. zasedání byl navržen na čtvrtek 22. 9. 2016.
Program:
- Zpráva o hospodaření za rok 2015
- Směrnice pro přijímací řízení
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 8) Různé
Doc. Záděra opět vznesl požadavek na zrušení formuláře „potvrzení objednávky“. Další jeho
dotaz se týkal předběžných inventur, plánovaných na červenec. Pan tajemník odpověděl, že
do té doby bude všechen nábytek opatřen štítky.
Doc. Blecha se dotázal, zda je možné upravit elektronický formulář „změna pracovního
poměru“ tak, aby vše bylo vyřešeno v rámci kompetence dotyčného zdroje, případně
dotyčných zdrojů, a nebyly zatěžováni vyjádřením zdroje, jichž se změna netýká. Za
současného stavu také všichni řešitelé mají přístup k celkové mzdě pracovníka. Pan děkan
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odpověděl, že posledně zmiňovaný problém byl již prodiskutován s Ing. Heribanem a každý
byl měl mít přístup pouze do zdroje, který podepisuje.
Ing. Dvořák upozornil, že výtah vedle pater nosteru nezavírá v 6. patře dveře. Dále navrhl
instalovat na toalety zrcadla a vysoušeče rukou a dále upozornil na okopané zdi v chodbě před
posluchárnami.
Doc. Záděra upozornil, že parkoviště vedle A1 je kryto keři a tato situace umožňuje krádeže,
ke kterým čas od času dochází. Pan děkan odpověděl, že okolní prostor bude upraven.
Poté doc. Záděra pozval senátory na historickou tavbu, kterou odbor slévárenství ÚST
každoročně organizuje.
SK požádala o zřízení funkce místopředsedy SK, důvodem je odjezd předsedkyně na
Erasmus. Vzhledem k tomu, že tato změna by s sebou nesla změnu Volebního a jednacího
řádu, který musí být předkládán AS VUT, bylo navrženo odstoupení z funkce a volba nového
předsedy na zářijovém zasedání.

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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