Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 19. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
9. 2. 2017

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně
14:00 – 16:00
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Bc. Baxant, Bc. Daňková
doc. Martišek, Mgr. Hoderová
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. Volba předsedy Studentské komory AS FSI
4. Informace vedení fakulty
5. Informace z grémií
6. Nový Statut FSI VUT v Brně – konečné usnesení
7. Plán realizace Strategického záměru FSI pro rok 2017 – předložení
8. Pravidla rozdělení prostředků a hospodaření FSI VUT v Brně v roce 2017 –
předložení
9. Zástupce AS FSI v komisi pro výběrové řízení na místa akademických pracovníků na
ÚST
10. Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
11. Různé
Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI doc. Pacal.
Zasedání se zúčastnili děkan FSI doc. Katolický, tajemník fakulty Ing. Tesař, proděkani prof.
Křupka, doc. Hlinka, doc. Fuis a Ing. Bednář.

ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
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Návrh mandátové a sčítací komise: Bc. Baxant, Bc. Daňková
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 25 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Martišek, Mgr. Hoderová
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 3
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Oproti rozeslanému programu došlo k úpravě původního bodu 6: předkládá se pouze Plán
realizace Strategického záměru (ne Aktualizace Dlouhodobého záměru). Dále došlo ke změně
pořadí mezi původními body 6 a 7 (Nový statut).
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 1
Zápis z minulého zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 1
ad 3) Volba předsedy Studentské komory AS FSI
Předseda volební komise doc. Brandejs uvedl, že právo volit a být volen mají všichni členové
Studentské komory, předseda je zvolen nadpoloviční většinou hlasů.
Navržená kandidátka: Bc. Tereza Konečná
pro: 8 hlasů
Předsedkyní studentské komory AS FSI byla zvolena Bc. Tereza Konečná.
ad 4) Informace vedení fakulty
Pan děkan informoval o následujících událostech:
- Na vedení VUT byla diskutována problematika zveřejňování závěrečných prací, pan
děkan vyjádřil názor, že práce by měly být přístupné po registraci.
- Byla schválena Pravidla rozpočtu VUT. Pan děkan se vyjádřil kriticky k odpočítávání
ploch, které slouží studentům k závěrečným pracím, alespoň ze dvou hospodářských
středisek. Tato zásada byla zapracována kvůli snížení odvodů CEITECu, podle pana
děkana bylo možno najít jiné řešení.
Prof. Spousta uvedl, že na CEITECu jsou studenti zaregistrováni ve strojovém čase
příslušného přístroje. Na to pan děkan odpověděl, že se nejedná pouze o CEITEC, ale i
o ostatní součásti, na kterých neprobíhá důsledná kontrola a takové obecné pravidlo
může vést k různým dohadům.
- Byl schválen nový mzdový předpis, předpokládaná platnost je od 1. 6. Pan rektor
předpokládá skutečné navýšení mezd, což pan děkan nemůže zaručit, neboť
prostředky jsou přidělovány na jednotlivá pracoviště, do pravidel rozpočtu byla
zahrnuta složka MPT.
- Budou zvýšeny odvody do sociálního fondu (také od 1. 6.). Budou také změněna
pravidla pro příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění.
- V HN vyšel žebříček VŠ.
- Na 17. 5. byl vyhlášen rektorský den.
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Vzhledem k tomu, že nebyla schválena metodika H15, bude přidělena institucionální
podpora podle metodiky H14, ale jen ¾. Až bude schválena metodika H15, proběhne
dorovnání.
Na tiskovou mluvčí se obrátili novináři z Mladé fronty ohledně stavu budovy A2. Pan
děkan vyjádřil politování, že zaměstnanci vynáší interní informace z jednání, která na
FSI ohledně A2 proběhla. Pokud je někdo znepokojený stavem budovy, může se
obrátit přímo na vedení fakulty.

Informace tajemníka FSI:
Budova A2 není v havarijním stavu. Po provedené injektáži je objekt stabilní. Statik
navrhoval posílení únosnosti stropních konstrukcí. Protože to by znamenalo velký zásah nejen
do stavby, ale i do provozu fakulty, byla budova prozatím osazena geodetickými body a
následující rok bude sledována.
ad 5) Informace z grémií
RNDr. Popela okomentoval na zasedání události týkající se institucionálních akreditací
(některé materiály byly rozeslány před zasedáním, v tomto týdnu probíhají mimořádná
jednání komisí RVŠ), dále uvedl některé postřehy k problematice schválení či neschválení
metodiky H15, seznámil senátory s usnesením RVŠ k OP VVV, ve kterém se upozorňuje na
zpoždění ve vyhlašování a vyhodnocování výzev a možné dopady na čerpání a vracení
finančních prostředků.
ad 6) Nový Statut FSI VUT v Brně – konečné usnesení
Pan děkan seznámil senátory s návrhy posledních drobných úprav.
Doc. Martišek uvedl, že legislativní komise se sešla celkem 4 x, podrobně se zabývala jak
předloženým návrhem Statutu, tak všemi navrhovanými změnami. Žádnou se změn, které
byly do Statutu zapracovány, nepovažuje legislativní komise za tak zásadní, aby bylo nutno
zpracovat nový návrh. LK doporučuje Statut v dnešním znění schválit.
Usnesení: AS FSI schvaluje návrh Statutu FSI VUT v Brně ve znění ze dne 9. 2. 2017.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 7) Plán realizace Strategického záměru FSI pro rok 2017 – předložení
Předložená verze byla zaslána senátorům před zasedáním. Na zasedání pan děkan návrh
krátce okomentoval. Doc. Štětina upozornil, že dokument je sdílený v IS a senátoři ho mohou
připomínkovat. 23. 2. proběhne pracovní schůzka senátorů s děkanem FSI.
ad 8) Pravidla rozdělení prostředků a hospodaření FSI VUT v Brně v roce 2017 –
předložení
Pan tajemník seznámil senátory se změnami v předkládaném dokumentu oproti minulým
letům:
- vymezení centralizovaných výdajů,
- rozdělení mzdové složky na MPB1 a MPB2,
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přidána složka MPT,
změna v poměru rozdělení investic na 30 (INVA) : 25 (INVB) : 25 (INVC) : 20 (INVD),
přidána pravidla hospodaření (nakládání se zůstatky jednotlivých zdrojů).

O předložených pravidlech bude jednat finanční komise 16. 2.
Dokument je sdílený v IS, senátoři se k němu mohou vyjadřovat.
ad 9) Zástupce AS FSI v komisi pro výběrové řízení na místa akademických pracovníků
na ÚST
Zástupcem AS FSI navržen doc. Pantělejev.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdrželi se: 1
Jeho náhradníkem byla navržena Mgr. Hoderová.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdrželi se: 1
ad 10) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín 20. zasedání AS FSI byl navržen na čtvrtek 9. 3. 2017.
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdrželi se: 3
Program:
- Pravidla rozdělení prostředků
- Plán realizace Strategického záměru
- Volební řád a Jednací řád
ad 11) Různé
Pět členů studentské komory má v tomto semestru v době konání zasedání AS výuku. Pan
děkan přislíbil upravení rozvrhu.
Prof. Maca vznesl dotaz, zda jsou z analýzy metodiky H15 známy příčiny ztráty pro fakultu.
Pan děkan odpověděl, že hlavní příčinou je vypadávání aplikačních výsledků.
V další diskuzi senátoři hovořili o problémech při podávání projektů.
Doc. Štětina navrhl umístit do veřejné části IS pozvánku na zasedání AS FSI.

Poté bylo zasedání ukončeno.

Verifikoval: doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.
předseda AS FSI

Bc. Tereza Konečná
předsedkyně SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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