Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 8. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
8.6.2006

Místo konání: zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
Čas konání:
13:00 – 15:30
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
dle prezenční listiny
Mandátová komise: Ing. Přijímal, L. Holá
Návrhová komise: doc. Burša, Ing. Píša
Zasedání řídil:
Ing. Roupec
Program:
1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
3) Informace vedení fakulty
4) Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a
další tvůrčí činnosti na období 2006 až 2010, schvalování (§ 27 odst. 1 písm. h)
zákona o VŠ)
5) Ekonomické záležitosti
6) Legislativní záležitosti
a. Informace o novelizaci přepisů VUT
b. Projednání postupu novelizace předpisů FSI
7) Informace z grémií
8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
9) Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI Ing. Roupec. Přivítal děkana doc. Doupovce, přítomné
senátory a senátorky, seznámil členy senátu s navrženým programem.

ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Ing. Přijímal, L. Holá
Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se: 1

1

1

Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 19 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Burša, Ing. Píša
Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se: 1
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Navržený program zasedání AS FSI byl schválen.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0
Kontrola zápisu: bez připomínek.
ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan doc. Doupovec informoval o:
• jmenování docentů FSI – doc. Burša, doc. Maca, doc. Šťastný, doc. Trunec a doc.
Pospíšil z MU
• dopisu prof. Vačkáře o ukončení členství ve Vědecké radě k 30.6.2006. Děkan doc.
Doupovec informoval AS FSI, že prof. Vačkář ze zdravotních důvodů ukončí veškeré
aktivity na VUT. Rezignoval také ze všech vědeckých rad (Ostrava, Bratislava a
Košice)
• knize „Energie a globální oteplování“, kterou napsal prof. Kadrnožka. Křest knihy se
uskuteční dne 21.6.2006 v 15 hodin na rektorátu VUT
• ukončení pracovního poměru dvou pracovnic EO – pí. Šiková a Ing. Boučková odešly
na ekonomické oddělení rektorátu. Na EO nastoupí nová vedoucí Ing. Krejčí.
Pracovnice správního oddělení pí. Orlová rozvázala na FSI pracovní poměr
• úspěšných projektech Evropského sociálního fondu (doc. Petruška a doc. Teš)
• dne 1.6.2006 nastupuje nová pracovnice Ing. Petrušková, bude se zabývat přípravou
projektů.
AS FSI formou usnesení poděkuje prof. Vačkářovi.
Usnesení: AS oceňuje práci prof. Vačkáře ve funkci děkana a pověřuje předsedu AS FSI
zasláním děkovného dopisu.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 0
ad 4) Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další
tvůrčí činnosti na období 2006 až 2010, předložení (§ 27 odst. 1 písm. h) zákona o VŠ,
rozesláno 18.4.2006)
Předseda AS FSI Ing. Roupec sdělil, že Dlouhodobý záměr byl projednáván na minulém
zasedání. Dne 18.4. 2006 zaslal doc. Doupovec všem členům AS FSI elektronickou poštou
DZ.
Děkan představil Dlouhodobý záměr na veřejném shromáždění akademické obce. Děkan
shrnul, že DZ projednala Vědeckou radou a byly do něj zapracovány připomínky VR.
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Dne 5.6.2006 byla elektronickou poštou zaslána nová verze, kde jsou zahrnuty připomínky
Vědecké rady.
K některým bodům podal děkan doplňující informace a v některých případech došlo
k drobným formulačním změnám. V následné diskusi týkající se Dlouhodobého záměru
vystoupili doc. Pacal a Ing. Ramík.
Usnesení: AS FSI schvaluje Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové,
umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2006 až 2010 s drobnými změnami.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 0
Dlouhodobý záměr byl schválen.
ad 5) Ekonomické záležitosti
Ing. Roupec přečetl dopis od Ing. Lubomíra Houfka, který by zaslán všem členům senátu
elektronickou poštou dne 8.6.2006. Jedná se o poskytnutí informací – seznam odborných
časopisů odebíraných FSI v letech 2004 – 2006, množství finančních prostředků na pokrytí
plateb za odborné časopisy, tématické zaměření časopisů a dislokace jednotlivých časopisů na
pracoviště FSI.
V diskusi, která následovala, členové senátu dospěli k závěru, že požádají vedení fakulty o
sdělení, jaké časopisy se kupují z centrálních prostředků a dislokaci a způsobu platby.
Usnesení: AS FSI žádá vedení fakulty o seznam časopisů hrazených z centrálních prostředků
fakulty v letech 2004 – 2006, jejich finanční náročnosti a jejich dislokaci na fakultě. Dále
pověřuje zástupce v AS VUT, aby požadovali seznámení s obsahem a závazky smluv na
odběr těchto časopisů.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 0
ad 6) Legislativní záležitosti
a. Informace o novelizaci předpisů VUT
b. Projednání postupu novelizace předpisů FSI VUT
V návaznosti na novelu VŠ zákona platnou od 1. 1. 2006 prpobíhá na VUT novelizace
vnitřních předpisů. V současné době jsou schváleny „Statut VUT“, „Volební a jednací řád AS
VUT“, „Studijní a zkušební řád VUT“, „Disciplinární řád VUT“, „Stipendijní řád VUT“,
„Jednací řád Vědecké rady VUT“ a „Mzdový předpis“. Ve Statutu a Stipendijní řádu budou
na zasedání 13. 6. ještě schvalovány drobné změny, poté budou všechny schválené předpisy
postoupeny MŠMT k registraci. Před schválením (mělo by probíhat na nejbližším zasedání
AS VUT, tedy ještě před prázdninami) jsou předpisy „Pravidla hospodaření a účtování VUT“ a
„Pracovní řád VUT“, k Pracovnímu řádu se ale sešla řada připomínek a jsou možné změny
oproti znění projednaném ve Všemině.
Předseda AS zaslal elektronickou poštou členům senátu Studijní a zkušební řád, Disciplinární
řád a Volební a jednací řád AS VUT, jedná se o znění předpisů, které bude zasíláno na
MŠMT.
Podrobnější informace a texty přepisů VUT jsou na webových stránkách AS VUT.
Schválením vnitřních předpisů VUT je umožněno zahájení legislativního procesu na FSI. Dle
sdělení děkana FSI připraví návrhy vnitřních předpisů FSI vedení fakulty, v případě potřeby
budou členové AS FSI osloveni, aby se jednorázově či pravidelně účastnili těchto prací.
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ad 7) Informace z grémií
Ing. Roupec v předchozím bodu podal podrobné informace o zasedání AS VUT, vzhledem
k náhlému onemocnění člena RVŠ Dr. Popely nebyly podány informace o dění v RVŠ.
8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
Termín zasedání AS FSI byl navržen čtvrtek 5.10.2006 ve 13 hodin v zasedací místnosti
děkana
Hlasování:

pro: 22

proti: 0

zdržel se: 0

Předběžný program příštího zasedání bude stanovený operativně předsednictvem, které se
sejde týden před termínem zasedání, v případě potřeby i během prázdnin.

ad 9) Různé
Doc. Pacal vznesl dotaz, kdy bude předložena Výroční zpráva o hospodaření FSI.
Děkan fakulty doc. Doupovec a předseda AS FSI Ing. Roupec popřáli všem přítomným hezké
prázdniny a dovolenou.

Poté bylo zasedání ukončeno.

Příloha :
Prezenční listina

Verifikoval: Ing. Jan Roupec PhD.
předseda AS FSI

Lucie Pavlíčková
předsedkyně SK AS FSI

Zapsala: Eva Vašinová

4

4

