Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 2. řádného zasedání Akademického senátu FSI v Brně
dne 28. 11. 2002

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

zasedací místnost děkana, FSI VUT, Technická 2, Brno
13:00 – 15:57 hod.
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Dr. Lepková, Dr. Martišek
doc. Maroš, Ing. Roupec
Dr. Jaroš

Program:
1. Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
2. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění
usnesení
3. Volba kandidáta na jmenování děkanem
4. Směrnice pro přijímací řízení 2003
5. Zástupci AS FSI v grémiích (Statut FSI, čl. 19/4, 26/4a, 26/4c, 26/4d)
6. Dokumenty pro členy AS FSI (čl. 13/3 VJŘ AS FSI)
7. Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
8. Různé
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Dr. Martišek, Dr. Lepková.
Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je přítomno 32 členů AS FSI
(22 akademických pracovníků, 10 studentů) a zasedání je tedy usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc.Maroš, Ing. Roupec.
Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Navrhovaný program:
pro: 32
Kontrola zápisu: bez připomínek.

proti: 0
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zdržel se: 0

ad 3) Volba kandidáta na jmenování děkanem
Předseda senátu konstatoval, že všechny kroky, které předepisuje volební řád pro volbu
kandidáta na jmenování děkanem (Příloha č.2 VJŘ AS FSI), byly učiněny, takže zbývá
provést vlastní volbu. Zopakoval pravidla pro úpravu hlasovacích lístků a připomněl, že
vzhledem k tomu, že byl navržen jediný kandidát, proběhne pouze jedno kolo volby. Nebudeli kandidát zvolen nadpoloviční většinou všech členů AS FSI, budou vyhlášeny nové volby.
Další průběh volby kandidáta na jmenování děkanem řídil předseda volební a návrhové
komise doc. Pacal:
− představil jediného kandidáta prof. Ing. Josefa Vačkáře, CSc., současného děkana FSI
− prof. Vačkář v krátkosti zopakoval hlavní body svého programovém prohlášení
− po jeho vystoupení vznesli někteří členové AS doplňující otázky, které prof. Vačkář
zodpověděl
− předseda volební a návrhové komise poté rozpravu ukončil a zahájil vlastní volbu
− konstatoval, že akademický senát FSI je usnášeníschopný
− volební komise rozdala přítomným členům AS FSI volební lístky, které za instalovanou
zástěnou označili a vhodili do volební urny
− volební a návrhová komise sečetla volební lístky a dospěla k tomuto výsledku:
odevzdáno: 32 pro kandidáta prof. Vačkáře: 30
neplatné: 2
− předseda volební a návrhové komise poté konstatoval, že
jako kandidát na jmenování děkanem FSI VUT pro funkční období 2003-2005 byl
zvolen prof. Ing. Josef Vačkář,CSc.
− seznámil kandidáta s výsledkem volby a blahopřál mu ke zvolení
− protokol o průběhu volby podle čl.10 odst.2 Přílohy č.2 VJŘ AS FSI vypracuje předseda
volební a návrhové komise a předá jej předsedovi AS FSI.
Tím byla volba kandidáta na jmenování děkanem ukončena.
ad 4) Směrnice pro přijímací řízení 2003
Předseda senátu seznámil členy AS s legislativními pravidly, týkajícími se projednávání
tohoto bodu:
− věcný obsah směrnice tvoří podmínky pro přijetí ke studiu, které podle § 27, odst.1,
písm.e) zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách schvaluje akademický senát fakulty
− pravidla projednávání jsou v takovémto případě určena čl.17, odst.7 a čl.20, odst.1 a 4
VJŘ AS FSI
− podle těchto pravidel lze na tomto zasedání návrh směrnice pouze projednat, konečné
usnesení bude přijato na dalším zasedání AS.
S obsahem směrnice seznámil členy AS proděkan doc. Knoflíček, který zastupoval proděkana
doc. Doupovce. Informoval o hlavních změnách oproti minulému roku a upřesnil konečný
návrh směrnice.
Předseda studijní komise ing. Jelínek poté uvedl její připomínky. Další návrhy na změny
vyplynuly z diskuse.
Návrh usnesení: Navrhované připomínky a změny projedná studijní komise s proděkanem
Doupovcem. Ten předloží do příštího zasedání konečný návrh směrnice.
Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdržel se: 1
Návrh usnesení: Vzhledem k navrhovanému termínu příštího zasedání zkrátit předkládací
lhůtu na 3 týdny.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 0

2

ad 5) Zástupci AS FSI v grémiích (Statut FSI, čl. 19/4, 26/4a, 26/4c, 26/4d)
Jedná se o následující zástupce delegované AS FSI:
a) zástupce AS FSI na zasedáních vědecké rady FSI VUT s hlasem poradním (čl.19 odst.4
Statutu FSI) – dosud neobsazeno
b) zástupce studentů v kolegiu děkana delegovaný AS FSI (čl.26 odst.4 písm.a) Statutu FSI)
– doposud vykonával předseda SK AS FSI p. Konečný
c) zástupce studentů v radě pro informační systém delegovaný AS FSI (čl.26 odst.4 písm.c)
Statutu FSI) – dosud neobsazeno
d) zástupce AS FSI ve stavební komisi (čl.26 odst.4 písm.d) Statutu FSI) – podle informace
proděkana Knoflíčka stavební komise FSI není zřízena, pracuje pouze stavební komise
VUT (projednávání stavebních investic).
Návrh usnesení: Jako zástupce studentů v kolegiu děkana delegovat i nadále předsedu SK
AS FSI p. Tomáše Konečného.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
Předseda senátu navrhl, aby konečné usnesení AS k bodu a) a c) bylo – vzhledem k tomu, že
se očekává volba nové vědecké rady i rady pro IS – odloženo minimálně do příštího zasedání.
Dále požádal studentskou komoru, aby k bodu c) navrhla sama někoho ze svých řad.
ad 6) Dokumenty pro členy AS FSI (čl. 13/3 VJŘ AS FSI)
Jedná se o Statut FSI VUT, vnitřní předpisy FSI VUT, tj. stipendijní řád fakulty, volební a
jednací řád akademického senátu fakulty, jednací řád vědecké rady fakulty, disciplinární řád
VUT a studijní a zkušební řád VUT a seznam vnitřních norem FSI VUT.
Předseda senátu informoval AS, že
− výtisk volebního a jednacího řádu AS FSI byl v souladu s čl.12 odst.2) VJŘ AS FSI zaslán
všem členům AS spolu s pozvánkou na ustavující zasedání,
− ostatní zmíněné předpisy jsou dostupné v elektronické formě v informačním systému FSI,
odkud si je mohou případní zájemci vytisknout,
− seznam vnitřních norem FSI VUT podle č.6 odst.3 Statutu FSI VUT nebyl dosud vydán.
Návrh usnesení: AS FSI vzhledem k tomu, že uvedené dokumenty jsou k dispozici v elektronické formě v informačním systému fakulty, netrvá na naplnění čl.13 odst.3 VJŘ AS FSI a i
napříště souhlasí se zveřejňováním dokumentů pouze elektronickou formou.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Stanovení termínu dalšího řádného zasedání AS FSI (projednáno v rámci bodu 4)
Termín dalšího řádného zasedání AS FSI:
čtvrtek 19. 12. 2002 ve 13 hodin v zasedací místnosti děkana, Technická 2.
Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdržel se: 1
Předběžný program:
− Směrnice pro přijímací řízení 2003
− zástupci AS FSI v grémiích (dokončení)
− pravidla pro rozdělení finančních prostředků FSI VUT (čl.28 odst.1 Statutu FSI VUT).
Zasedání předsednictva AS FSI: 12.12.2002 ve 13.00 hod., A3/607.
ad 8) Různé
Dr. Jaroš informoval o konání kolegia děkana 19.11. – zápis s podrobnými informacemi je
přístupný v informačním systému fakulty.
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Doc. Píška informoval o jednání RVŠ (podrobné informace jsou na web stránkách):
− proběhlo setkání s novou ministryní MŠMT Buzkovou,
− rozvíjí se 6. rámcový program EU,
− peníze na VŠ reálně klesají, jsou spíše do cíleného výzkumu,
− v současnosti existuje 27 soukromých, 24 veřejných a 4 státní VŠ.
Doc. Münsterová podotkla, že tyto informace jsou pro senát FSI velmi důležité. Požádala
předsedu senátu, aby doc. Píška mohl pravidelně informovat o dění v RVŠ.
Poté předseda AS FSI ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.
Zapsala:
Jana Stružková
V Brně dne 29.11.2002

Přílohy:

Verifikoval:

prezenční listina

Dr. Ing. Michal Jaroš

Tomáš Konečný

předseda AS FSI

předseda SK AS FSI
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