Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 23. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
11. 5. 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
Ing. Dvořák, Ing. Votavová
prof. Štětina, doc. Návrat
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. Zprávy z grémií
5. Rozdělení finančních prostředků a hospodaření FSI VUT v Brně pro rok 2017 –
schválení
6. Zpráva o hospodaření FSI za rok 2016 – předložení
7. Volba zástupce FSI do volební komise pro volby do AS VUT a pro volbu kandidáta
na jmenování rektorem
8. Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
9. Různé
Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI doc. Pacal.
Zasedání se zúčastnili děkan FSI doc. Katolický, tajemník fakulty Ing. Tesař a proděkani prof.
Křupka, doc. Hlinka, doc. Fuis a Ing. Bednář.

ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Ing. Dvořák, Ing. Votavová
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 0
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Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 23 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: prof. Štětina, doc. Návrat
Hlasování:
pro: 21
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: 23
proti: 0

zdržel se: 0

Zápis z minulého zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 1
ad 3) Informace vedení fakulty
Pan děkan informoval o následujících událostech:
- Proběhlo jednání s ředitelkou KaM, ve všech projednávaných bodech došlo ke shodě.
Bude provedena analýza struktury stravy a zjednána náprava. Jídelně bude dána
k dispozici místnost, do které bude přesunuta myčka, čímž se uvolní prostory pro širší
skladbu jídel a dojde ke snížení hluku. V době prázdnin zůstane na FSI zaměstnanecká
menza otevřená.
- Do konce roku musí FSI připravit re-akreditace oborů Fyzikální inženýrství,
Matematické inženýrství a Průmyslový design.
Informace pana tajemníka:
- Na poradě tajemníků proběhla informace, že sociální fond bude navýšen až od 1. 1.
2018, zvýšení příspěvku na životní a penzijní pojištění by mělo proběhnout podle
plánu.
- Mzdový předpis je zaregistrován na MŠMT, navýšení mzdových tarifů by mělo
proběhnout k 1. 7. 2017.
ad 4) Zprávy z grémií
Informace zaslal RNDr. Popela před zasedáním mailem. Týkaly se především dění na úrovni
RVŠ a AS VUT, další informace se týkaly rozpočtu VUT.
V diskuzi se senátoři vyjadřovali k rozpočtu STI a diskutovali o významu projektu jako
takového a jeho přínosu pro univerzitu. Pan děkan uvedl, že jediný problém je ve financování
provozních nákladů, po jejich pokrytí již nezůstanou prostředky na odvody na rektorát, což je
v současné době řešeno „půjčkou“.
ad 5) Rozdělení finančních prostředků a hospodaření FSI VUT v Brně pro rok 2017 –
schválení
Ve své prezentaci seznámil pan tajemník senátory se změnami, které byly v dokumentu
provedeny od jeho předložení. Doplněná verze byla senátorům zpřístupněna v IS 4. 5. 2017.
Doc. Návrat uvedl, že proběhla dvě zasedání FK, 13 členů hlasovalo pro a 1 se zdržel
hlasování, FK doporučuje Rozdělení finančních prostředků v doplněné verzi schválit.
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Usnesení: AS FSI schvaluje Rozdělení finančních prostředků a hospodaření FSI VUT v Brně
pro rok 2017 ve znění ze dne 4. 5. 2017.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 1
ad 6) Zpráva o hospodaření FSI za rok 2016 – předložení
První verze byla zaslána senátorům těsně před zasedáním. Dokument není zatím kompletní,
chybí dokončit hospodaření ústavů a náklady a výnosy děkanátu. Do 14 dní bude zaslána
opravená verze.
ad 7) Volba zástupce FSI do volební komise pro volby do AS VUT a pro volbu
kandidáta na jmenování rektorem
Zástupcem FSI do volební komise pro volby do AS VUT byl navržen doc. Blecha.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 2
Zástupcem FSI do volební komise pro volbu kandidáta na jmenování rektorem byl navržen
Ing. Ramík.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 3
ad 8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín 24. zasedání byl navržen na čtvrtek 8. 6. 2017.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdrželi se: 3
Program:
- Složení volební komise
- Volba předsedy volební komise
- Projednání Zprávy o hospodaření
ad 9) Různé
Doc. Pacal poděkoval členům FK AS FSI za jejich činnost a zástupcům FSI v AS VUT za
jejich zásluhy při hájení zájmů fakulty.
Doc. Hlinka informoval senátory o webových kampaních, zaměřených na budoucí studenty,
které proběhly na googlu a facebooku. Vzhledem k tomu, že počet přihlášek je oproti
minulým rokům cca o 15 % menší, probíhá analýza, ve kterých oblastech došlo k poklesu.
Ing. Tesař odpovídal na dotaz Ing. Dvořáka ohledně provozu páternosteru – k omezení
provozu došlo z důvodu bezpečnosti.
Prof. Spousta reagoval na reklamní kampaně – informace jsou šířeny samotnými studenty po
sociálních sítích, z tohoto důvodu je důležitá i kvalita výuky. Dále se pan profesor zamýšlel
nad fungováním akademického senátu.
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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