Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 20. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
9. 3. 2017

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. Konečná, Ing. Dvořák
prof. Štětina, Ing. Ramík
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. Stanovisko AS FSI k usnesení č. 6 AS VUT o vrácení předloženého návrhu Statutu
6. Plán realizace Strategického záměru FSI pro rok 2017 – konečné usnesení
7. Pravidla rozdělení prostředků a hospodaření FSI VUT v Brně v roce 2017 – konečné
usnesení
8. Časový plán ak. roku 2017/2018
9. Volební řád – předložení
10. Jednací řád – předložení
11. Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
12. 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. Fuis a Ing. Bednář.

ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Bc. Konečná, Ing. Dvořák
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 0
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Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 20 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: prof. Štětina, Ing. Ramík
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Oproti rozeslanému programu navrhl doc. Pacal dvě doplnění: za bod 4 zařadit Stanovisko AS
FSI k usnesení AS VUT č. 6 o vrácení předloženého návrhu Statutu a za původní bod 6
zařadit Časový plán ak. roku 2017/2018.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
Zápis z minulého zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh Statutu FSI, který byl na minulém zasedání schválen, byl odeslán na AS VUT.
ad 3) Informace vedení fakulty
Pan děkan informoval o následujících událostech:
- Proběhl ples fakulty, pan děkan poděkoval SK AS FSI za spoluorganizování.
- Jihokorejský velvyslanec navštívil Laboratoř přenosu tepla a proudění.
- Rektor informoval, že se prohlubuje spolupráce s univerzitou v Jižním Novgorodu.
- V souvislosti se schvalováním Studijního a zkušebního řádu VUT byla vedení fakult
vyzvána k tomu, aby se zavázala, že podmínky pro přidělování opravných termínů
zůstanou na fakultách stejné. SZŘ VUT jako nadřazený předpis musí totiž obsahovat
nejtvrdší podmínky, které mohou změkčovat směrnice jednotlivých fakult. Vzhledem
k tomu, že vedení FSI nemá v úmyslu stávající stav měnit, pan děkan tento závazek
potvrdil.
- Na MŠMT byla odeslána 1. várka závěrečných prací, které mají odklad zveřejnění.
- Probíhá příprava OP VVV ve výzvě Předaplikační výzkum. FSI bude podávat 5
projektů.
- Rozpočet VUT bude předložen v dubnu.
- V nové budově ČIRKu bude mít FSI pro jednání v Praze k dispozici dvě kanceláře.
ad 4) Informace z grémií
Informace Ing. Dvořáka z AS VUT:
Byl schválen Jednací řád VUT, Volební řád VUT byl předložen, volby, které budou probíhat
na fakultách, by se jím již měly řídit. Byla diskutována problematika specifického výzkumu –
od příštího roku by měl probíhat dvoukolově. Protože chybějí informace z MŠMT, nemohl
být sestaven rozpočet.
K problematice rozpočtu pan děkan doplnil, že FSI bude pracovat s tím, co v době předložení
bude známo – tedy buď podle metodiky 14, nebo podle metodiky 15, pokud na konci roku
přijdou nějaké další prostředky, dají se do rezervy.
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RNDr. Popela rozeslal zprávy před zasedáním mailem. Obsahovaly informace ze 7. zasedání
sněmu RVŠ a dále usnesení ze zasedání AS VUT.
Doc. Pacal upozornil na usnesení č. 4: Akademický senát VUT na základě konzultace Právního
odboru Rektorátu s JUDr. Koťátkovou z MŠMT doporučuje fakultám uvést do svých vnitřních
předpisů – volebního řádu AS fakulty a jednacího řádu AS fakulty – do závěrečných a přechodných
ustanovení – následující odstavec:
„Ustanovení tohoto řádu se vztahují i na volby zahájené přede dnem nabytí jeho účinnosti“.

V diskuzi k tomuto bodu vyjadřovali senátoři znepokojení ohledně platnosti takto
vyhlášených voleb.
AS VUT také vrátil FSI předložený návrh Statutu FSI k doplnění organizační struktury
fakulty.
Ing. Dvořák: právní oddělení i předsedkyně legislativní komise daly doporučení, aby statuty
fakult organizační strukturu obsahovaly.
Pan děkan rozeslal senátorům své stanovisko, které bude zasláno předsedovi senátu a
senátorům AS VUT. Dle pana děkana měl být předložený dokument nejprve projednán,
teprve poté o něm mělo proběhnout hlasování. AS VUT má dvě možnosti – dokument
schválit nebo neschválit, není v jeho pravomoci ho vracet k přepracování a pan děkan návrh
Statutu nechá v tom znění, v jakém byl předložen. Předsedkyně legislativní komise navíc
věděla, že pan děkan chce předložit své argumenty a účastnit se jednání. Zákon svěřuje
organizaci fakulty do pravomoci fakulty, pokud by Statut obsahoval organizační strukturu,
předala by FSI tuto pravomoc univerzitě.
Ing. Dvořák uvedl, že hlasování o vrácení proběhlo v dobré víře s úmyslem proces urychlit.
Ing. Roupec uvedl, že sice došlo k procedurálnímu pochybení, protože ale návrh nebyl
zamítnut, předkládací lhůta stále běží.
Doc. Pantělejev se otázal, proč naši zástupci v AS VUT hlasovali pro vrácení. Ing. Dvořák
odpověděl, že se zasedání AS FSI, kde byl schvalován návrh Statutu, nezúčastnil, svůj názor
tedy projevil až na zasedání AS VUT. I kdyby však na dnešním zasedání bylo přijato usnesení
ohledně Statutu, se kterým by osobně nesouhlasil, bude hájit zájmy fakulty.
ad 5) Stanovisko AS FSI k usnesení č. 6 AS VUT o vrácení předloženého návrhu Statutu
Usnesení: AS FSI podporuje stanovisko děkana FSI týkající se usnesení č. 6 ze zasedání AS
VUT č. 3/2017 (297) a žádá projednání předloženého návrhu Akademickým senátem VUT
v Brně.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 1
ad 6) Plán realizace Strategického záměru FSI pro rok 2017 – konečné usnesení
V Plánu realizace byly provedeny drobné úpravy, konečnou verzi obdrželi senátoři před
zasedáním mailem. VR projednala Plán na svém zasedání 1. 3. 2017 bez připomínek.
Usnesení: AS FSI schvaluje Plán realizace Strategického záměru Fakulty strojního
inženýrství Vysokého učení technického v Brně pro rok 2017 ve znění ze dne 1. 3. 2017.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 7) Pravidla rozdělení prostředků a hospodaření FSI VUT v Brně v roce 2017 –
konečné usnesení
FK se sešla 16. 2., vyjasnily se formální záležitosti a bylo odstraněno 2/3 pravidlo
z provozních prostředků. 23. 2. byla Pravidla rozeslána členům FK, přišly pouze formální
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připomínky. 2. 3. byla Pravidla rozeslána všem senátorům, po formálních úpravách byla dne
7. 3. rozeslána finální verze. Pro schválení se vyjádřilo 11 členů FK, 1 byl proti a 3 se
nevyjádřili, FK doporučuje předložená Pravidla schválit.
Usnesení: AS FSI schvaluje Pravidla rozdělení prostředků a hospodaření Fakulty strojního
inženýrství Vysokého učení technického v Brně pro rok 2017 ve znění ze dne 9. 3. 2017.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 8) Časový plán ak. roku 2017/2018
V předkládaném časovém plánu nebyly provedeny žádné podstatné změny oproti minulým
letům, zůstává i zkrácené období pro konání státních závěrečných zkoušek – 8 dní. Důvodem
je zavedení ceny průmyslového partnera za vynikající závěrečné práce a s tím související
potřeba vytvořit časový prostor pro vyhodnocení prací.
ad 9) Volební řád – předložení
Ve Volebním řádu byly provedeny pouze drobné změny oproti stávajícímu stavu.
Předloženým návrhem se bude zabývat legislativní komise.
ad 10) Jednací řád – předložení
Doc. Martišek uvedl, že Jednacím řádem se již legislativní komise zabývala, další zasedání
proběhne za 14 dní. Dokument bude sdílen v IS, senátoři mohou vkládat své připomínky.
ad 11) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín 20. zasedání byl navržen na čtvrtek 6. 4. 2017.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdrželi se: 0
Program:
- Statut FSI
- Volební řád
- Jednací řád
- Časový plán
- Rozdělení finančních prostředků na FSI v r. 2017
ad 12) Různé
Ing. Roupec doplnil informace z RVŠ: konalo se společné zasedání komise legislativní a
komise pro strategii a rozvoj VŠ k materiálům NAÚ, které rozpracovávají standardy pro
akreditace. (Jednání o akreditačních standardech se Ing. Roupec zúčastňoval a nyní senátory
informoval o jejich průběhu a o požadavcích, které by měly VŠ pro získání institucionální
akreditace splňovat). Ze zasedání vyplynula celá řada připomínek, které byly odeslány RVŠ.
Pan tajemník podal na dotaz prof. Spousty informace ohledně parkování v objektu FSI a
parkových úpravách.
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Doc. Pantělejev upozornil na zhoršující se hygienické podmínky v zaměstnanecké jídelně,
k jeho stížnosti se připojili i studenti ohledně menzy Q.
Pan tajemník požádal, aby mu byly připomínky zaslány, bude o nich jednat s vedením KaM.
SK vyhodnocuje anketu, která proběhla ohledně bufetu, výsledek bude také zaslán panu
tajemníkovi.

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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