Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 18. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
12. 1. 2017

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně
14:00 – 17:00
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Bc. Daňková, Bc. Kalenský
doc. Matoušek, Ing. Roupec
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. Diskuze s rektorem VUT prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc. a kvestorem VUT
doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D.
4. Informace vedení fakulty
5. Informace z grémií
6. Nový Statut FSI VUT v Brně – předložení
7. Zástupce AS FSI v komisi pro výběrové řízení na místa akademických pracovníků na
ÚJ a ÚMVI
8. Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
9. Různé
Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI doc. Pacal.
Zasedání se zúčastnili rektor VUT prof. Štěpánek, kvestor VUT doc. Janíček, děkan FSI doc.
Katolický, tajemník fakulty Ing. Tesař, proděkani prof. Křupka, doc. Hlinka a Ing. Bednář.

ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Bc. Daňková, Bc. Kalenský
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 24 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
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Návrh návrhové komise: doc. Matoušek, Ing. Roupec
Hlasování:
pro: 23
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: 25
proti: 0

zdržel se: 0

Zápis z minulého zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
ad 3) Diskuze s rektorem VUT prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc. a kvestorem
VUT doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D.
Pan rektor poděkoval senátorům za pozvání a vyzval je ke kladení dotazů.
Doc. Záděra: Jaké jsou plány s objekty VUT.
Rektor: Vedení VUT nemá v úmyslu prodávat žádný objekt. Co se týče Údolní, od r. 2018
bude nový program financování oprav a údržby infrastruktury. Ministryně MŠMT byla
informována o požadavku dokončení areálové dislokace VUT a o požadavku zařazení tohoto
projektu do programu financování, neboť oprava celého areálu dosáhne takové výše, že ji není
možno financovat pouze VUT.
Ing. Dvořák: Uvažuje pan rektor o kandidatuře na další období, a pokud ano, jaké má plány
na zlepšení.
Rektor: Pokud bude nominován, bude se o funkci ucházet. VUT je výzkumná univerzita a je
třeba vykonávat kvalitní práci na všech stupních, zvláště je třeba získat dobré projekty a
zapojit do nich studenty magisterského a doktorského studia, od roku 2018 se uvažuje o
zvýšení stipendií doktorandů. Další oblastí, ve které pan rektor chce dosáhnout zlepšení, je
narůstající administrativa.
Prof. Dub: VUT v současné době vlastní kvalitní přístroje, vznikají ale problémy s jejich
financováním a dále je třeba umožnit studentům jejich využívání.
Rektor: Pokud na zařízeních budou nějaké akreditované zkoušky, není možné jejich využívání
všemi studenty. Proběhla schůzka s ministryní, na které byla mimo jiné projednávána i tato
záležitost a paní ministryně přislíbila, že bude hledat možnosti, jakým způsobem dotovat,
zejména na velkých a drahých zařízeních, činnost studentů.
Ze SK byl vznesen dotaz ohledně možnosti realizovat projekt VUT mobil pro studenty.
Kvestor: VUT mobil je unikátní projekt, VUT se stalo v podstatě telekomunikačním
operátorem, v současné době je provozován pro zaměstnance. Po technické stránce je
záměrem jeho rozšíření i na studenty, problémem je stávající licence a také zajištění
platebního režimu. Probíhají jednání s telekomunikačním operátorem, v průběhu března dubna bude vypracován prováděcí harmonogram.
Prof. Spousta: Boj s narůstající administrativou, co se v této oblasti v poslední době změnilo a
problémy mezioborové spolupráce, využívání CEITECu.
Kvestor: V poslední době bylo vydáno několik zákonů: zákon o finanční kontrole, o registru
smluv, o monitorování veřejných financí, vysokoškolský zákon. Škola má dále také určité
vykazovací povinnost a je pod tlakem kontrolních činností.
Např. ve věci oddělování hospodářských a nehospodářských činností zpětně od r. 2010 na
projektech prioritní osy 2 OP VaVpI se podařilo prosadit metodu, která je relativně schůdná.
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Co se týče zák. o registraci smluv, nepodařilo se vyreklamovat žádnou část činnosti školy.
V současné době se vedou v rámci VUT diskuze, co je z hlediska zákona akceptovatelné a
připravují se kroky, aby byla chráněna obchodní tajemství (strukturované smlouvy).
Konsolidace veřejných financí – VŠ se vyreklamovaly.
Monitorování veřejných financí – od 1. 2. vstoupí v platnost zákon, podle kterého bude VUT
v prvním roce dělat tříměsíční a dále pak jednoměsíční účetní závěrky.
Systém finanční kontroly – nález auditního orgánu MF, podle kterého systém VUT nebyl
v minulosti konzistentní.
VUT dělá vše pro to, aby systém nebyl přebyrokratizovaný a aby administrativa byla
vyřizována na úrovni základního servisu.
Kromě zákonů se univerzita potýká s administrativou související s pravidly a výzvami MŠMT
(v poslední době např. OP VVV).
Rektor: V oblasti mezioborové spolupráce během fungování provozu, používání laboratoří a
přístrojů dojde přirozenou cestou ke spolupráci. VUT dále vede diskuzi na téma spolupráce
s Univerzitou obrany na vzájemné využívání infrastruktur a na téma společných projektů.
Prof. Maca: Jakým způsobem dochází k vydávání zbytečných příkazů a nařízení.
Rektor: V celé řadě orgánů pracují mladí nezkušení lidé, kteří nemají zkušenost s řešením
problémů, nepostihují souvislosti. Na druhou stranu se navzájem nedokážou domluvit
technické, humanitní a přírodovědecké školy.
Ing. Dvořák: Schází se rektor se zástupci města Brna, řeší se třeba cyklostezka směrem k FSI?
Rektor: Je domluvena schůzka s hejtmanem, s primátorem Vokřálem se řeší různé problémy
týkající se Brna i VUT, na téma cyklostezky se ještě nehovořilo, zatím se projednává např.
poplatek za popelnice za studenty.
RNDr. Popela se vyjádřil kriticky k úředníkům na ministerstvu, kterým chybí zpětná vazba.
Dále vznesl dotaz ohledně mzdových tarifů, benefitů pro zaměstnance a pravidel rozpočtu.
Kvestor: Co se týče pravidel rozpočtu, VUT má algoritmický systém rozdělování financí,
který je objektivní, transparentní a prochází důslednou kontrolou ze strany AS VUT.
Problémem je např. to, že 90% prostředků obdrží VUT v režimu fixní sazby a 10% podle
nových kritérií hodnocení výkonu, tato kritéria však ještě nejsou známa.
Rektor: V souvislosti s VŠ zákonem musí být inovován mzdový předpis. Na základě analýzy
by pro všechny součásti VUT bylo možné zvýšení tarifů o 10% a mezi děkany panuje shoda,
že by nikde nemělo dojít k „nulové variantě“.
Kvestor: Zaměstnanci VUT pobírají benefity formou životního a penzijního pojištění. Po
analýze a diskuzích s děkany se vedení VUT rozhodlo navýšit sociální fond, ze kterého jsou
benefity vypláceny, na 1,5%, dále pak rozšířit počet osob, které mají na benefity nárok,
snížením úvazku z 1 na 0,6 a také garantovat minimální částku, na kterou mají zaměstnanci
nárok, která bude zvýšena na 600,- Kč. V současné době se připravuje výběrové řízení na
makléře.
Ing. Roupec: Dle stávajícího makléře ZPF Akademie musely být uzavírány nové smlouvy, na
stávající smlouvy nešlo příspěvek zaměstnavatele zasílat. Toto může být jedna z příčin, proč
cca 20% zaměstnanců benefity nevyužívá.
Kvestor: Tato diskriminace je jedním z důvodů změny makléře.
Prof. Maca: Z hlediska plánování odvodů, od kdy platí navýšení sociálního fondu?
Kvestor: Zatím je vydán neformální pokyn pro připravované projekty, pro probíhající
projekty platí stávající stav.
Rektor: Zatím neexistuje legislativní podklad, bude vydána směrnice, která bude podrobena
připomínkovému řízení, a podle ní budou odvody plánovány.
Doc. Záděra: Tarifní plat je pouze část celkového příjmu, přičemž tarifní mzda je poměrně
nízká. Je do budoucna nějaká šance na změnu?
Děkan: Ústavům jsou přidělovány finanční prostředky za výuku a institucionální podporu ve
výši téměř dvojnásobku tarifu, žádný ústav by tedy neměl být pouze na tarifní mzdě. Celkově
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na fakultě mzdové prostředky z peněz za výuku činí cca 40%, cca 10% institucionální
podpora, zbytek jsou projekty a hospodářská činnost.
Kvestor: Tarifní složka mzdy na univerzitě jako celku tvoří 37%, odměny necelých 50%,
zbytek je výkonnostní příplatek. Součástí mzdové politiky je i řízení těchto poměrů s
přihlédnutím k poměrům mezi zdroji financování.
RNDr. Popela: Zdroj A a institucionální podpora nejsou garantované, ale kolísají, v minulosti
děkani některých fakult nechtěli navýšení tarifů.
Rektor: Ohledně desetiprocentního navýšení byly provedeny kalkulace, do budoucna je i
nadále nutné soustředit se na vícezdrojové financování.
Doc. Štětina: Jaký je stav v oblasti mezifakultní výuky a jejího financování?
Rektor: Cílem je, aby se mezifakultní výuka stala volnější a četnější. Na kolegiu rektora byly
prezentovány 3 varianty řešení mezifakultní výuky, v současné době probíhají diskuze
s jednotlivými fakultami.
Doc. Pacal: Jaké je stanovisko ČKR k hodnocení vědy a výzkumu.
Rektor: Na předminulém zasedání byla prezentována nová metodika hodnocení, kterou
technické školy jednoznačně odmítly a ani u ostatních univerzit není podpora jednoznačná,
mělo by dojít k jejímu přepracování.
Prof. Maca: Jaký bude postup při vydávání objednávek pod 5000,- Kč.
Kvestor: Při centralizovaném zadávání se musí napřed zjistit, zda požadované předměty
nejsou centrálně nakoupeny, pokud ne, můžou být pořízeny v rámci drobného vydání. Na
vyúčtování musí být dle zákona o finanční kontrole uveden příkazce a správce rozpočtu. Co
se týče otázky hranice, od které má být podepsána smlouva, vedení VUT ji nebude
stanovovat.
Ze SK byl vznesen dotaz na elektronickou účast ve volbách.
Rektor: AS VUT byl předložen návrh volebního řádu, ve kterém elektronické volby uvedeny
nebyly, v současné době probíhá diskuze, zda je umožnit či nikoliv.
ad 4) Informace vedení fakulty
Pan děkan informoval o následujících událostech:
- Minulý týden proběhla schůzka ohledně řešení statiky budovy A2. Zatím bude pouze
vypracován projekt.
- Z FSI odešly všechny návrhy na Národní akreditační úřad, úspěšnost je cca 50:50.
Informace tajemníka FSI:
- K 1. 1. nastoupil facility manager.
- Bude spuštěna testovací verze elektronického systému hlášení poruch.
- V Apollu byl spuštěn nový modul Pasportizace. Vzhledem k tomu, že za FSI nejsou
správné údaje, bude provedena fyzická kontrola pasportizace. Údaje budou opraveny a
plochy budou přiřazeny jednotlivým ústavům, dále bude zahájeno vypracování
paralelního rozpočtu, který bude zohledňovat plochy užívané jednotlivými ústavy.
Poté pan tajemník odpovídal na dotazy senátorů ohledně pasportizace a elektronického
hlášení poruch. Dále pan tajemník odpovídal na připomínku prof. Spousty ohledně statiky A2
– sedání budovy bylo vyřešeno betonovou injektáží, budova je stabilní, došlo však k tomu, že
stropní desky jsou na hranici bezpečnosti.
ad 5) Informace z grémií
RNDr. Popela rozeslal podrobné informace mailem a na zasedání je krátce okomentoval.
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ad 6) Nový Statut FSI VUT v Brně – předložení
Předseda legislativní komise oznámil, že před zasedáním ještě nebyla k dispozici poslední
verze. Pan děkan informoval, že návrh statutu byl předložen ústavům k připomínkování, po
zapracování připomínek bude poskytnut legislativní komisi.
Legislativní komise bude statut projednávat 19. 1. V tomto termínu bude zasedat i finanční
komise, ostatní komise statut projednají také během příštího týdne. Připomínky budou zaslány
doc. Martiškovi a legislativní komise je projedná na dalším zasedání 26. 1. Poté proběhne 2.
2. jednání s panem děkanem o konečném stanovisku AS FSI.
ad 7) Zástupce AS FSI v komisi pro výběrové řízení na místa akademických pracovníků
na ÚJ a ÚMVI
Výběrové řízení na místo odborného asistenta na ÚJ již proběhlo, za AS FSI se ho zúčastnil
doc. Pacal.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdrželi se: 1
Zástupcem AS FSI na ÚMVI byl navržen doc. Blecha.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdrželi se: 1
Jeho náhradníkem byl navržen prof. Spousta.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdrželi se: 1
ad 8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín 19. zasedání byl navržen na čtvrtek 9. 2. 2017.
Jako protinávrh byl navržen termín 16. 2. 2017.
Hlasování 16. 2.:
pro: 3
Hlasování 9. 2.:
pro: 20
proti: 0
zdrželi se: 3
Program:
- Statut FSI
- Pravidla rozpočtu
- Volba předsedy SK
ad 9) Různé
Protože bude předkládán Volební řád a Jednací řád, požádal pan děkan senátory o předložení
návrhů na případné změny.
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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