Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 7. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
4. 5. 2006

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 16:15
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Dr. Dočkal, K. Pavlů
doc. Spousta, Ć. Šandera
Ing. Roupec

Program:
Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a
stavu plnění usnesení
3)
Informace vedení fakulty
4)
Rozdělení finančních prostředků FSI VUT na rok 2006. Schvalování (§ 27
odst. 1 písm. c) zákona o VŠ, předloženo na zasedání 13. 4. 2006)
5)
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a
další tvůrčí činnosti na období 2006 až 2010, předložení (§ 27 odst. 1 písm. h)
zákona o VŠ, rozesláno 18. 4. 2006)
6)
Příprava „shromáždění akademické obce FSI“ (povinnost plyne z čl. 21
odst. 2 VJŘ AS FSI)
7) Informace z grémií
8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
9) Různé
1)
2)

Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI Ing. Roupec. Přivítal děkana doc. Doupovce,
proděkana doc. Chmelíka, tajemníka Ing. Dumka a přítomné senátory a senátorky.
Úvodem předseda AS FSI sdělil přítomným, že se vzdal členství v AS FSI doc. Píška, který
byl jmenován ředitelem Ústavu strojírenské technologie. Místo něj se členkou AS FSI stala
Dr. Lepková, která byla ve volbách zvolena jako náhradník. Zároveň obdržela osvědčení o
zvolení členkou AS FSI.
Ing. Roupec omluvil z časových důvodů pozdní zaslání zápisu z minulého zasedání.
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ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Dr. Dočkal, K. Pavlů
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 26 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Spousta, Ć. Šandera
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 1
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Navržený program zasedání AS FSI byl schválen.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 1
Kontrola zápisu: bez připomínek.
ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan fakulty doc. Doupovec informoval o:
• konkurzu na ředitele ústavů a vedoucí katedry – na některých ústavech došlo ke
změně ředitelů. Týká se to těchto ústavů:
o ÚST - celkem 3 uchazeči, nově jmenován doc. Píška
o ÚVSSR – nově jmenován Ing. Blecha
o ÚFI – nově jmenován prof. Šikola
o ÚAI – celkem 2 uchazeči, zůstává doc. Šeda pouze na dobu 2 let
• návštěvě vysoké školy v městě Iževsk (Rusko) – na FSI budou studovat 4 studenti
z této VŠ
• logu fakulty FSI – děkan požádal senát o neformální stanovisko. V současné době se
používají dvě loga. Původní je od doc. Rajlicha (FS), který má na něj autorské právo,
a druhé logo zohledňuje současný název FSI a není autorizováno
• změně vedoucího Laboratoře přenosu tepla a proudění – vedením laboratoře byl
pověřen místo doc. Raudenského, který již tuto funkci nechtěl zastávat, doc. Horský
• nové pracovnici děkanátu – od 1. 6. 2006 nastupuje Ing. Petrušková
ad 4) Rozdělení finančních prostředků FSI VUT na rok 2006. Schvalování (§ 27 ods. 1
písm. c) zákona o VŠ, předloženo na zasedání 13. 4. 2006)
Ing. Roupec zrekapituloval legislativní záležitosti, které se týkají schvalování rozdělení
finančních prostředků. Návrh byl předložen na minulém zasedání. Finanční komise AS FSI se
sešla s tajemníkem Ing. Dumkem a projednala navrhované změny. Tajemník k těmto změnám
podal senátorům podrobnější výklad. Upozornil členy AS FSI na to, že na základě jednání
s FK AS FSI byl v předloženém návrhu zvýšen odhad výnosů v oblasti režijních nákladů
všech projektů mimo VVZ a VC (4,1 mil. Kč). Upravenou konečnou verzi zaslal Ing. Dumek
všem senátorům dne 8. 5. 2006 elektronickou poštou. Finanční komise AS FSI nepovažuje
navržené změny za podstatné a doporučuje novou verzi rozdělení finančních prostředků na
rok 2006 ke schválení.
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V diskusi vystoupili doc. Pacal a doc. Spousta se svými příspěvky týkajícími se systému
financování FSI. Doc. Spousta seznámil přítomné senátory s důvody, proč bude hlasovat proti
přijetí předložené verze návrhu rozdělení finančních prostředků, kterému vytkl zejména to, že
opětovně diskriminuje část akademické obce, která se svými výkony výraznou měrou podílí
na vytváření zdrojů za vědu a výzkum, a přesto je nastavenými pravidly utváření rozpočtu
předem vyloučena ze soutěže o tyto prostředky. Jedná se o všechny řešitele vědeckovýzkumných záměrů a výzkumných center. Na závěr svého vystoupení uvedl konkrétní
finanční rozvahu, kolik peněz tyto aktivity škole a potažmo fakultě přinášejí, a uvedl
problémy, se kterými se potýkají řešitelé VVZ typu B. Rovněž se pozastavil nad skutečností
pravděpodobné existence značného rozdílu kvalifikovaného odhadu výnosů režijních nákladů
z grantů jiných než VVZ a VC v roce 2005 a předpokládaného skutečného čerpání. Dále
vyslovil názor, že AS FSI by měl pravidla pro rozělení finančních protředků nejen
projednávat, ale schvalovat. Ing. Roupec k tomuto sdělil, že pravidla pro rozdělování
prostředků na VUT jsou AS VUT schvalovány, v nastalé diskusi byl podpořen názor, aby při
novelizaci vnitřních předpisů fakulty byla zapracována změna (schvalování namísto
projednávání).
Usnesení: AS FSI schvaluje návrh rozdělení finančních prostředků předložených 13. 4. 2006
s úpravami předloženými na zasedání 4. 5. 2006.
Hlasování:
pro: 27
proti: 1
zdržel se: 2
ad 5) Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další
tvůrčí činnosti na období 2006 až 2010, předložení (§ 27 odst. 1 písm. h) zákona o VŠ,
rozesláno 18. 4. 2006)
Předseda AS FSI připomněl, že podle zákona o VŠ na dnešním zasedání bude projednán
předložený Dlouhodobý záměr. Text zaslal děkan FSI doc. Doupovec dne 18. 4. 2006
elektronickou poštou. Děkan informoval, že Dlouhodobý záměr bude projednán na VR dne
17. 5. 2006. Musí být v souladu s Dlouhodobým záměrem VUT. Z tohoto důvodu navštívil
FSI rektor VUT prof. Rais a projednal Dlouhodobý záměr FSI s děkanem.
ad 6) Příprava „shromáždění akademické obce FSI“ (povinnost plyne z čl. 21 odst. 2
VJŘ AS FSI)
Předseda AS FSI sdělil, že podle Volebního a jednacího řádu AS FSI čl. 21 odst. 2 podá AS
FSI jednou ročně akademické obci FSI zprávu o své činnosti za minulé období.
Předběžný termín veřejného zasedání byl navržen na čtvrtek 18. 5. 2006 ve 13.00 hod.
v posluchárně P3.
Ing. Roupec požádal předsedy komisí AS, aby zaslali do 16. 5. 2006 informace z komisí.
Členové senátu se dohodli, aby Ing. Roupec pozval na veřejné shromáždění prorektora prof.
Vačkáře a kvestora Ing. Kotka.
ad 7) Informace z grémií
Dr. Popela informoval o zasedání AS VUT:
o schválení rozpočtu VUT na rok 2006
o zasedání ekonomické komise AS VUT
Podrobnější informace jsou na webových stránkách AS VUT www.vutbr.cz
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V následné diskusi doc. Spousta a Ing. Ramík vznesli dotaz týkající se konsorciálních
časopisů a jejich seznamů.
8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
Termín zasedání AS FSI byl navržen na čtvrtek 8. 6. 2006 ve 13 hodin v zasedací místnosti
děkana
Předběžný program:
- Dlouhodobý záměr – konečné usnesení
- legislativní záležitosti
Hlasování:

pro: 21

proti: 0

zdržel se: 1

ad 9) Různé
Členové SK AS FSI Ing. Vitásek a sl. Perzynová přednesli stížnost na kvalitu jídla ve
studentské menze Q v areálu FSI, na jednání zaměstnanců menzy a chybějící knihu přání a
stížností v menze; stížnost na jednání ředitele KaM Ing. Grulicha.
Doc. Spousta informoval o poškození omítky jedné z budov KaM při Majálesu VUT a o
problémovém termínu rektorského dne, který byl v zápočtovém týdnu.

Poté bylo zasedání ukončeno.

Příloha :
Prezenční listina

Verifikoval: Ing. Jan Roupec PhD.
předseda AS FSI

Zapsala: Eva Vašinová
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Lucie Pavlíčková
předsedkyně SK AS FSI

