Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 16. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
20. 10. 2016

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

zasedací místnost ÚK FSI VUT v Brně
14:00 – 15:30
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Ing. Galas, Ing. Dvořák
doc. Brandejs, 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. Směrnice pro přijímací řízení do bakalářského studia na ak. rok 2017/2018 a do
navazujícího magisterského studia na ak. rok 2017/2018 – předložení
6. Směrnice pro přijímací řízení do doktorského studijního programu na ak. rok
2017/2018 – předložení
7. Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení na místa akademických pracovníků
na ÚFI, ÚK a ÚST
8. Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
9. 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 a doc. Fuis.
ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Ing. Galas, 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.
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Návrh návrhové komise: doc. Brandejs, doc. Pantělejev
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 2
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

Zápis z minulého zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 1
ad 3) Informace vedení fakulty
Pan děkan informoval o následujících událostech:
- Probíhá setkání s francouzským atašé ohledně double-degree programů s ParisTech,
Centre Cluny.
- 14. 10. proběhla prezentace double-degree programů s TU Chemnitz.
- 3. – 7. 10. proběhl Mezinárodní strojírenský veletrh, řada exponátů VUT byla
nominována na zlatou medaili.
- AS VUT schválil Statut VUT.
- Probíhá výběr hodnotitelů do Národního akreditačního úřadu.
- Ve výzvě OPVVV - excelentní výzkumné týmy bylo podáno 5 projektů, 4 úspěšně
prošly do dalšího kola.
- Probíhá diskuze ohledně výše příspěvku na penzijní připojištění.
Informace pana tajemníka:
- Dochází k modifikaci kalkulace na doplňkové činnosti (zisk zůstane na dané zakázce a
bude k dispozici řešitelům, zpětně budou vystornovány doklady, kterými se zisk a
záloha na daň odúčtovaly).
- Intenzivně se řeší způsob vrácení části režie, prostředky budou vráceny v příštím roce.
- Fakulty podávají návrhy na čerpání prostředků z rozpočtu VUT. FSI bude požadovat
2,5 mil. Kč na posílení statiky A2. Do rozpočtu se překlopí také již schválené výdaje
(oprava střech budov C). Dalším požadovaným výdajem budou prostředky na
rekonstrukci svislé kanalizace a rozvodů vody budov A (vyjma A1) a B.
Předpokládané náklady jsou 14 mil. Kč, spoluúčast FSI bude cca 20%. Posledním
návrhem na čerpání prostředků z centrálního rozpočtu bude parkoviště před A1.
- Pan tajemník se zabýval situací s parkováním v objektu FSI (parkování na chodnících,
před únikovými východy apod.). Parkoviště FEKTu bude rozděleno na dvě části, horní
bude dána k dispozici FSI. Bude definována kapacita parkovacích míst a u
jednotlivých vjezdů budou fungovat semafory. V případě plné kapacity bude možno
využít garáže na FEKTu.
- Probíhají personální změny na děkanátu: Ing.Urbášková odchází na rodičovskou
dovolenou, od 1. 12. nastupuje Ing. Vítková, dále od 1. 12. nastupuje nový vedoucí
facility managementu, jehož úkolem bude transformace technicko-provozního
oddělení.
Poté pan tajemník odpovídal na dotazy senátorů.
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ad 4) Informace z grémií
Ing. Dvořák informoval o dění na úrovni VUT – proběhla dvě zasedání AS VUT, byl
schválen Strategický plán a Statut VUT, řeší se situace na Fakultě architektury.
Doc. Pacal informoval, že v poslední verzi rozpočtu, který obdržela ekonomická komise RVŠ
z MŠMT, došlo k výraznému posílení složky internacionalizace.
ad 5) Směrnice pro přijímací řízení do bakalářského studia na ak. rok 2017/2018 a do
navazujícího magisterského studia na ak. rok 2017/2018 – předložení
Směrnice byly senátorům rozeslány před zasedáním. Se změnami seznámil senátory doc.
Fuis. K nejvýraznější změně došlo ve směrnici pro přijímací řízení do BS, přihláška se již
nebude automaticky překlápět do studia s požadovaným nižším počtem bodů. Uchazeči si
budou moci podat další přihlášku. Ke zvýšení poplatku došlo z důvodu zvýšení základu
stanoveného MŠMT.
ad 6) Směrnice pro přijímací řízení do doktorského studijního programu na ak. rok
2017/2018 – předložení
Prof. Křupka informoval, že došlo pouze ke změně dat a výše poplatku. Směrnice byla také
rozeslána senátorům mailem.
RNDr. Dvořák upozornil, že ve směrnicích jsou odkazy na Statut VUT a Statut FSI a je třeba
brát zřetel na to, že Statut VUT byl již schválen nový a v době podávání přihlášek bude nový i
Statut FSI.
ad 7) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení na místa akademických
pracovníků na ÚFI, ÚK a ÚST
Zástupcem AS FSI na ÚFI byl navržen prof. Maca.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdrželi se: 1
Jeho náhradníkem byl navržen Ing. Popela.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdrželi se: 0
Zástupcem AS FSI na ÚK byl navržen doc. Pantělejev.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdrželi se: 1
Jeho náhradníkem byl navržen prof. Dub.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdrželi se: 1
Zástupcem AS FSI na ÚST byla navržena Mgr. Hoderová.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdrželi se: 0
Jejím náhradníkem byl navržen Mgr. Vašík.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdrželi se: 1
ad 8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín 17. zasedání byl navržen na čtvrtek 24. 11. 2016.
Program:
- Směrnice pro přijímací řízení
- Statut FSI
Hlasování:
pro: 18
proti: 1
zdrželi se: 3
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ad 9) Různé
Vedení fakulty uvažuje zařadit do Rozdělení finančních prostředků model účtování ploch na
FSI, jeho návrh představil pan děkan ve své prezentaci. Model se skládá ze dvou částí:
rozdělení části provozních nákladů na ústavy a zdanění pracovišť za využívání prostor.
Co se týče zdanění pracovišť, je již vypočítána energetická náročnost, v současné době se
zjišťuje, kolik a jakých prostor který ústav má.
Rozdělení provozních nákladů na pracoviště – jedná se o náklady týkající se energií, úklidu a
ostrahy, které činí cca 30 mil. Tato částka se rozdělí na 3 části: prostory přidělené
pracovištím, prostory společně využívané a společné prostory. Z části přidělené prostory a
společně využívané prostory by se v 1. fázi 10 – 20% rozdělilo na pracoviště. Pan děkan dále
seznámil senátory s návrhem kritérií na rozdělení.
Poté odpovídal na dotazy a připomínky senátorů.

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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