Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 24. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
8. 6. 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. Konečná, Ing. Kůdela
doc. Martišek, Ing. Dvořák
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. Statut FSI VUT v Brně – doplnění
6. Příprava voleb do AS FSI a AS VUT – složení fakultní volební komise
7. Pravidla pro organizaci studia
8. Zástupce AS FSI v komisích pro výběrové řízení na místa akademických pracovníků
(prof./doc. a OA/A) na ÚST a ÚPEI
9. Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
10. 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. Fuis a Ing. Bednář.

ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Bc. Konečná, Ing. Kůdela
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 3
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 23 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
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Návrh návrhové komise: doc. Martišek, Ing. Dvořák
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 1
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Z původního zaslaného programu byl stažen bod 7 Volba předsedy fakultní volební komise,
místo něho byla zařazena Pravidla pro organizaci studia, do bodu 8 byla zařazena volba
zástupce v komisi na ÚPEI.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
Zápis z minulého zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
ad 3) Informace vedení fakulty
Pan děkan informoval o následujících událostech:
- FSI získala pohár za nejlepší fakultu při Dni sportu.
- Byla vyhlášena soutěž o cenu Wernera von Siemens.
- Byla vyhlášena soutěž o nejlepšího pedagoga.
- Ke dni 1. 6. 2017 vstoupil v platnost nový mzdový předpis.
- AS VUT neschválil změny ve Studijním a zkušebním řádu.
Informace pana tajemníka:
- Vešel v platnost zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Z
tohoto důvodu přistupuje fakulta k plošnému zákazu kouření v budovách a vnitřním
areálu FSI.
- Byly zaznamenány negativní ohlasy týkající se údržby zeleně v areálu. O zeleň se nyní
stará externí firma na profesionální úrovni.
- Probíhá značení areálu, o postupu prací budou zaměstnanci zavčas informováni.
- Došlo ke změně příspěvku na životní a penzijní pojištění.
- Zpráva o hospodaření byla ve finální verzi předána finanční komisi.
- Ředitelka KaM má v plánu ve studentské menze změnit koncept na formu bufetu.
V zaměstnanecké jídelně došlo v souvislosti s přemístěním myčky k technickým
problémům.
ad 4) Zprávy z grémií
Doc. Pacal informoval o proběhnutém zasedání Sněmu RVŠ.
RNDr. Popela zaslal informace před zasedáním mailem. Obsahovaly především usnesení
Sněmu RVŠ k OP VVV, akreditacím a hodnocení VaV. Z úrovně AS VUT informoval RNDr.
Popela o jednáních ohledně Statutu FSI, dodatku rozpočtu a Studijního a zkušebního řádu.
Ing. Dvořák doplnil informaci ke SZŘ o argumenty studentské komory proti započítávání F
do průměru.
Ing. Roupec informace týkající se akreditací rozeslal senátorům také předem a na zasedání je
krátce okomentoval.
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ad 5) Statut FSI VUT v Brně – doplnění
Upravený Statut byl senátorům zaslán před zasedáním, předseda legislativní komise doc.
Martišek uvedl, že provedené změny nebyly zásadního charakteru, návrh Statutu je
předložený AS VUT, k rozporovaným bodům podala legislativní komise vysvětlení právnímu
odboru rektorátu a AS VUT.
Usnesení: AS FSI souhlasí s vysvětlením, které LK AS FSI podala AS VUT na jeho
připomínky ke Statutu FSI.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 1
ad 6) Příprava voleb do AS FSI a AS VUT – složení fakultní volební komise
Doc. Pacal informoval, že ze všech ústavů a pracovišť FSI obdržel po dvou návrzích na členy
volební komise. Studentská komora delegovala 4 členy.
Na příštím zasedání bude předložen organizační pokyn k volbám.
Usnesení: AS FSI vyhlašuje volby do AS FSI na další tříleté funkční období na dny 31. 10.
2017 a 1. 11. 2017.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Pravidla pro organizaci studia
Proděkan Bednář uvedl, že na dnešním zasedání je projednávána ta část Pravidel, která se
týká studia v bakalářských a magisterských studijních programech. Jedná se o vnitřní normu,
ve které jsou soustředěny dokumenty upravující studium na FSI (Doplněk SaZŘ VUT a další
směrnice děkana). Tato změna byla vyvolaná změnou SaZŘ VUT (viz. čl. 51).
AS FSI projednal Pravidla pro organizaci studia na FSI. Připomínky, které byly vzneseny
v diskuzi, byly do Pravidel zapracovány.
ad 8) Zástupce AS FSI v komisích pro výběrové řízení na místa akademických
pracovníků (prof./doc. a OA/A) na ÚST a ÚPEI
Zástupcem AS FSI v komisi pro výběrové řízení na ÚST navržena Mgr. Hoderová.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
Jejím náhradníkem navržen doc. Brandejs.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 1
Zástupcem AS FSI v komisi pro výběrové řízení na ÚPEI navržena Mgr. Hoderová.
Hlasování:
pro: 25
proti: 1
zdržel se: 0
Jejím náhradníkem navržen RNDr. Popela.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 1
ad 9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín 25. zasedání byl navržen na čtvrtek 21. 9. 2017.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdrželi se: 1
Program:
- Zpráva o hospodaření FSI za rok 2016
- Organizační pokyny k volbám do AS FSI VUT
- Volební komise, volba předsedy volební komise
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-

Disciplinární řád FSI
Jednací řád VR FSI

ad 10) Různé
Tento bod neměl věcnou náplň.

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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