Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 15. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
22. 9. 2016

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně
14:00 – 16:15
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Bc. Cabalka, Bc. Konečná
prof. Štětina, doc. Návrat
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. Doplnění studentské komory AS FSI
4. Volba předsedy studijní komise AS FSI
5. Informace vedení fakulty
6. Informace z grémií
7. Zpráva o hospodaření FSI VUT v Brně za rok 2015 – závěrečné usnesení
8. Zástupce AS FSI v komisi pro výběrové řízení na místo tajemníka FSI
9. Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
10. Různé
Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI doc. Pacal.
Zasedání se zúčastnili děkan FSI doc. Katolický, tajemník fakulty Ing. Tesař a proděkani prof.
Křupka, doc. Hlinka, doc. Fuis a Ing. Bednář.
ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Bc. Cabalka, Bc. Konečná
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 23 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.

1

Návrh návrhové komise: prof. Štětina, doc. Návrat
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 3
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Program zasedání byl oproti rozeslanému doplněn o bod 3) Doplnění SK AS FSI.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 1
Zápis z minulého zasedání beze změn.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0

zdržel se: 0

ad 3) Doplnění studentské komory AS FSI
Činnost v AS FSI ukončil Ing. David Nečas, studentská komora byla doplněna na základě
výsledků voleb o Ing. Michala Kubíka.
ad 4) Volba předsedy studijní komise AS FSI
Volba nového předsedy studijní komise se uskuteční z důvodu odstoupení Ing. Votavové
z funkce.
Návrh volební komise: Ing. Ramík, doc. Sedlák, Ing. Dvořák
Hlasování:
Ing. Dvořák pro: 27
proti: 0
zdržel se: 1
doc. Sedlák pro: 25
proti: 0
zdržel se: 3
Ing. Ramík pro: 27
proti: 0
zdržel se: 1
Předsedou volební komise navržen Ing. Ramík.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 1
Volba probíhá tajným hlasováním, navržen byl jeden kandidát – Bc. Matouš Cabalka.
Počet vydaných hlasovacích lístků
28
Počet odevzdaných hlasovacích lístků
28
Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty:
Bc. Matouš Cabalka
27
Počet neplatných (v tomto případě prázdných) lístků
1
Předsedou Studijní komise AS FSI byl řádně zvolen Bc. Matouš Cabalka.
ad 5) Informace vedení fakulty
Pan děkan informoval o následujících událostech:
- Proběhlo výběrové řízení na místo tajemníka FSI, od 1. 9. 2016 se stal tajemníkem
fakulty Ing. Tesař, který v předcházejících obdobích působil na FCH a na NETME
Centre ve funkci finančního manažera.
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-

-

Do akademického roku 2016/2017 bylo na bakalářské a navazující magisterské
studium zapsáno více studentů než v předcházejícím roce, do doktorského studia
méně. Jak vyplynulo na setkání děkanů strojních fakult, je FSI jediná fakulta, která
nezaznamenala pokles.
Pan děkan seznámil senátory s podanými projekty OP VVV a s přípravou projektu
Teaming.

ad 6) Informace z grémií
Podrobné informace rozeslal RNDr. Popela před zasedáním. Informace z RVŠ se týkaly
oblasti výzkumu, vývoje OP VVV, ekonomické oblasti a problematiky akreditací. Druhá část
informací z grémií se týkala výjezdního zasedání AS VUT, na kterém byl mimo jiné
předložen návrh statutu VUT a přijato několik usnesení týkajících se aktuální situace na
fakultách VUT.
Na zasedání informoval RNDr. Popela o dění na FA (propouštění členů AS FA a AS VUT).
V oblasti akreditací připojil další informace Ing. Roupec a doc. Pacal doplnil informace
ohledně financování VŠ.
ad 7) Zpráva o hospodaření FSI VUT v Brně za rok 2015 – závěrečné usnesení
Zpráva byla předložena na březnovém zasedání, dále byla zařazena na program jednání na
květnovém zasedání, protože však neobsahovala všechny náležitosti, byla dále projednávána
na FK.
Doc. Návrat uvedl, že FK se od posledního zasedání sešla celkem 3x, její připomínky byly do
zprávy zahrnuty, poslední verze č. 7 byla senátorům rozeslána bývalým tajemníkem 30. 8.
2016. Ze 14 členů FK se 11 vyjádřilo pro schválení, 3 se nevyjádřili, FK tedy doporučuje
zprávu o hospodaření schválit.
Na posledním zasedání dne 25. 8. se FK rozhodla přidat ještě jedno usnesení ve znění: AS FSI
bere na vědomí aktualizaci stavu provozních fondů a hospodářských výsledků ústavů za
předchozí roky a doporučuje pro další hospodaření ústavů používat stavy ze Zprávy o
hospodaření FSI VUT v Brně za rok 2015 ve znění ze dne 22. 9. 2016. Toto usnesení
doporučuje FK z toho důvodu, že ze strany některých ústavů byly provedeny úpravy těchto
stavů a dochází k tomu, že nesouhlasí údaje v předcházejících zprávách.
Se změnami provedenými ve zprávě seznámil senátory pan děkan, stěžejní bylo vyjasnění
hlavních bilancí mezi příjmy, výdaji a výnosy.
Prof. Spousta se otázal, jak došlo k tomu, že dle první verze činily příjmy z režií 17 mil, když
ve skutečnosti byly něco přes 5 mil. Pan děkan uvedl, že v SAPu jsou údaje správně, došlo
k chybné interpretaci.
Usnesení č. 1: AS FSI schvaluje Zprávu o hospodaření FSI VUT v Brně za rok 2015 ve znění
ze dne 22. 9. 2016.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2: AS FSI bere na vědomí aktualizaci stavu provozních fondů a hospodářských
výsledků ústavů za předchozí roky a doporučuje pro další hospodaření ústavů používat stavy
ze Zprávy o hospodaření FSI VUT v Brně za rok 2015 ve znění ze dne 22. 9. 2016.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
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ad 8) Zástupce AS FSI v komisi pro výběrové řízení na místo tajemníka FSI
Komise pro výběrové řízení na místo tajemníka FSI se za AS FSI zúčastnil doc. Pacal.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdrželi se: 1
Prof. Dub upozornil, že bude nový statut fakulty a jednací řád, do kterého by mohla být pro
případ aktuálních situací začleněna možnost hlasování per rollam.
ad 9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín 16. zasedání byl navržen na čtvrtek 20. 10. 2016.
Program:
- Směrnice pro přijímací řízení
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdrželi se: 3
ad 10) Různé
Ve své prezentaci pan tajemník představil senátorům svoji vizi fungování děkanátu FSI od r.
2017.
V první části poukázal na slabé stránky (nefunkční vnitřní kontrolní systém, nejasná
ekonomická metodika přejímaná z rektorátu a nejasná metodika účtování hospodářských
smluv, neefektivně fungující TPO, neřešené reklamace, nejasná vazba projektové podpory na
jednotku managementu NETME) a poté představil prioritní body k řešení:
- nastavení ekonomických procesů v souladu s legislativou a normami
- osvěta nového modelu účtování hospodářské činnosti - vedení fakulty připravuje
metodický pokyn
- procesní a personální audit TPO (bylo vypsáno výběrové řízení na místo vedoucího)
- zavedení spisové služby od 1. 1. 2017 a s tím související digitalizace veškeré agendy
- zlepšení způsobu účtování některých operací v SAPu a zlepšení jeho využití jako
ekonomického systému
- integrace projektové podpory ve vazbě na NETME
- centrální strategie ICT fakulty
- v rámci kalkulace hospodářských činností zohledňovat energeticky náročné procesy
- koncepční plán rozvoje společných prostor a areálu FSI
Pan tajemník očekává v krátkodobém horizontu stabilizaci ekonomických, právních a
provozních procesů, razantní nárůst klientských služeb děkanátu, ekonomické úspory a
zvýšení kvality studijního a pracovního prostředí.
Diskuze:
Doc. Štětina navrhl svolat schůzku FK s tajemníkem, Ing. Tesař projevil souhlas.
Prof. Spousta požádal o zaslání prezentace (prezentace byla zaslána všem senátorům). Dále
upozornil na potřebu finančních prostředků na vědeckou činnost studentů a upozornil na
harmonogram čerpání finančních prostředků pro výzkumníky, který neumožňuje efektivní
čerpání.
Pan děkan odpověděl, že FSI vynakládá na projekty studentů každý rok cca 2 mil., co se týká
čerpání finančních prostředků, to je omezeno jen u začínajících projektů.
Doc. Záděra upozornil na to, že uvedené změny zamýšlí pan tajemník zavádět v závěru roku,
kdy jsou také uzavírány projekty, a vyjádřil obavy z případných komplikací.
Pan tajemník odpověděl, že aktuálně běžící procesy nebudou změnami dotčeny.
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Doc. Záděra dále poukázal na nízké tarifní mzdy akademických pracovníků.
Pan tajemník odpověděl, že dle veřejné analýzy mezd na VUT nejsou platy až tak nízké. Pan
děkan upozornil na rozdíl mezi tarifní mzdou a skutečným platem a uvedl, že na FSI funguje
model rozdělování finančních prostředků na jednotlivá hospodářská střediska, na nichž záleží,
kolik lidí za jaké platy budou mít.
RNDr. Popela upozornil, že tarifní platy jsou stanoveny z úrovně VUT a fakulta na nich
nemůže nic měnit, v současnosti činí stabilní složka cca 40% a pohyblivá složka činí 60%.
Mgr. Vašík se otázal, zda vedení fakulty uvažuje o zavedení benefitů pro zaměstnance fakulty
(slevy při využívání univerzitních zařízení, CESA, Vříšť apod.).
Pan tajemník odpověděl, že o rekreačním zařízení Vříšť bude jednat panem kvestorem.
Prof. Spousta vznesl stížnost na nemožnost využívat sportovišť CESY zaměstnanci VUT.
Na dotaz ohledně kavárny informoval tajemník, že je již vybrán nájemce a jedná se o
smluvních podmínkách.
Na otázku doc. Záděry na parkoviště před A1 pan tajemník uvedl, že je zpracovaný projekt na
uzavření parkoviště závorami, aby sloužilo pouze zaměstnancům a studentům FSI.

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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