Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 5. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 13. 2. 2003

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

zasedací místnost děkana, FSI VUT, Technická 2, Brno
13:00 – 17:30 hod.
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Dr. Martišek, Dr. Lepková
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) Návrh nové vědecké rady FSI
4) Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT
v Brně pro akademický rok 2003/2004
5) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení na místa ředitelů ústavů
6) Informace tajemníka FSI o plánovaném navýšení rozpočtu rektorátních složek
v r. 2003
7) Pravidla pro rozdělení finančních prostředků FSI VUT (čl. 28 odst. 1 Statutu FSI
VUT)
8) Odměny členů AS FSI
9) Informace komise pro vědu a výzkum
10) Zástupce AS ve stavební komisi FSI (čl. 26 odst. 4 písm.d Statutu FSI)
11) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
12) Informace z grémií
13) Různé
Předseda AS Dr. Jaroš zahájil zasedání a přivítal přítomné senátory a senátorky, pana děkana
a proděkana prof. Švejcara. V úvodu blahopřál doc. Münsterové, která byla zvolena
místopředsedkyní Rady VŠ. Dále předseda AS informoval, že Dr. Popela byl v nepřítomnosti
zvolen předsedou ekonomické komise AS VUT, v době jeho nepřítomnosti jej bude
zastupovat Dr. Kábelová z chemické fakulty. Nakonec Dr. Jaroš jménem celého senátu
blahopřál panu děkanovi k narozeninám.
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ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Dr. Martišek, Dr. Lepková
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 21 členů AS FSI
a zasedání je tedy usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise:
Hlasování:
pro: 19

doc. Maroš, Ing. Roupec
proti: 0
zdržel se: 2

ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Oproti původnímu návrhu programu byl nově zařazen bod 10, původní body 10–12 jsou
posunuty.
Nově navrhovaný program: pro: 21
Kontrola zápisu: bez připomínek.

proti: 0

zdržel se: 1

ad 3) Návrh nové vědecké rady FSI
Předseda AS informoval, že návrh nové vědecké rady (viz příloha) obdrželi členové AS
elektronickou poštou dnes. V souladu s čl.17 odst.7 VJŘ AS FSI byl na dnešním zasedání
návrh předložen, jednotliví členové budou v souladu s § 27 odst.1 písm.f zákona o VŠ
schvalováni na příštím zasedání.
Pan děkan poté představil senátu navrhované kandidáty vědecké rady FSI s jejich stručnou
charakteristikou. Konstatoval, že je navrženo 12 členů externích (podle zákona min. 1/3 členů
VR) a 18 členů interních (vč. pana děkana, který je ze zákona předsedou rady, a zástupce AS
FSI s hlasem poradním, kterým byl již zvolen prof. Druckmüller). Podrobná curricula vitae
všech navržených jsou členům AS k dispozici u pana děkana. Návrh projedná komise AS FSI
pro vědu a výzkum.
Pan děkan dále informoval, že noví členové vědecké rady musí předložit lustrační osvědčení a
čestná prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb. Tyto náležitosti nebudou vyžadovány u těch,
které již členy VR byli, a děkanů jiných fakult, kteří je museli předložit při nástupu do funkce.
ad 4) Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT
v Brně pro akademický rok 2003/2004
O tomto bodě informoval prof. Švejcar. Na FSI je šest doktorských studijních programů.
Termín přijímacího řízení bude v době od 15. do 30. června, výjimečně první týden
v červenci. Konstatoval, že směrnice se oproti minulému roku v podstatě nemění.
Doc. Münsterová vznesla připomínku, aby uchazeči o studium uvedli své dosavadní zapojení
do vědeckovýzkumné činnosti.
Doc. Maroš navrhl, aby se zúžily tématické okruhy přijímacího řízení v matematice a fyzice.
Předseda senátu poté informoval, že AS směrnici schvaluje, protože věcně podléhá § 27
odst.1 písm.e zákona o VŠ (podmínky pro přijetí ke studiu). Směrnice byla projednána
studijní komisí bez připomínek.
Návrh usnesení: AS FSI schvaluje směrnici č.2/2003 pro přijímací řízení v doktorských
studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2003/2004 (viz příloha).
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 0
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Profesor Švejcar následně reagoval na některé připomínky komise pro vědu a výzkum (bod
9). Informoval o tom, že seznam vědeckých časopisů a jejich impact faktorů je k dispozici u
něj. Dále proběhla diskuse k otázkám financování vědeckých programů. Předseda AS
upozornil, že v informačním systému FSI nejsou aktualizovány údaje o grantové činnosti.
ad 5) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení na místa ředitelů ústavů
Předseda AS informoval, že v souladu s usnesením z minulého zasedání budou nyní voleni
konkrétní zástupci AS v jednotlivých komisích. Předsednictvo AS projednalo metodiku jejich
výběru a dospělo k názoru, že do každé komise by měl být navržen zástupce AS a jeho
náhradník. Jmenování poté provede v souladu s Řádem výběrového řízení děkan fakulty.
Každý zástupce by měl být nejvýše v jedné komisi jako hlavní nominovaný, příp. v další
komisi jako náhradník.
Z následné diskuse vyplynul návrh na schválení navržených zástupců veřejným hlasováním a
vcelku:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 0
Navržení zástupci (viz příloha):
ÚM – doc. Münsterová, Ing. Roupec
ÚFI – prof. Druckmüller, doc. Münsterová
ÚAI – Dr. Martišek, Ing. Píša
ÚMT – doc. Maroš, Ing. Roupec
ÚK
– Dr. Janíček, doc. Píška
ÚDT – Ing. Štětina, Ing. Janíček
LÚ
– Dr. Dočkal, prof. Druckmüller
ÚMI – Dr. Popela, Dr. Chvalinová
ÚST – doc. Pacal, Ing. Píša
ÚVSSR – doc. Píška, doc. Pacal
ÚPEI – Dr. Chvalinová, doc. Maroš
EÚ
– doc. Čermák, Ing. Ramík
KJ
– Dr. Lepková, Dr. Martišek
Hlasování:

pro: 21

proti: 0

zdržel se: 0

ad 6) Informace tajemníka FSI o plánovaném navýšení rozpočtu rektorátních složek
v r. 2003
V rozpočtu VUT na r. 2003 je navrhováno navýšení dotací některých celoškolských složek:
CVP +11,1 % (absolutně cca +200.000,- Kč), CVIS +5,9 % (absolutně cca +700.000,- Kč),
ústřední knihovna +12,5 %, rektorátní úřad +5,7 % (absolutně cca +1.000.000,- Kč).
Navrhovaná výše interních fondů VUT činí cca 45 mil. Kč.
ad 7) Pravidla pro rozdělení finančních prostředků FSI VUT v r. 2003 (čl. 28 odst. 1
Statutu FSI)
Doc. Pacal informoval o jednání finanční komise, v jehož rámci byla dále upřesněna pravidla
pro rozdělení dotací (zaslána členům AS elektronickou cestou). Vyslovil požadavek, aby bylo
dále upřesněno, které položky budou hrazeny ze mzdových prostředků na krytí administrativy
(„MPC“) a jaká byla jejich výše v minulém roce.
ad 8) Odměny členů AS FSI
K tomuto bodu proběhla rozsáhlá diskuse. Předseda senátu Dr. Jaroš upozornil, že
akademický senát je ustaven vysokoškolským zákonem a práce v AS je rovnocenná s jinými
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činnostmi, nutnými pro řádný chod fakulty. Dále informoval o některých problémech,
spojených s jejím ohodnocením. Dosavadní ohodnocení probíhalo formou započitatelných
hodin, hrazených z výukové části mzdového fondu („MPA“). Nyní by toto ohodnocení mělo
být hrazeno z části „MPC“. Výše adresných příplatků je omezena Mzdovým předpisem VUT
(příloha č.5).
Návrh usnesení: AS FSI podporuje záměr vedení fakulty zrušit odměňování činností ve
funkcích formou započitatelných hodin.
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh usnesení: AS FSI doporučuje, aby členové studentské komory AS FSI byli
odměňováni částkou odpovídající maximální velikosti příplatku člena akademického senátu
fakulty, stanovenou mzdovým předpisem VUT.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 1
ad 9) Informace komise pro vědu a výzkum
Projednáno v rámci bodu 4.
ad 10) Zástupce AS ve stavební komisi FSI (čl. 26 odst. 4 písm.d Statutu FSI)
Do nově zřizované stavební komise FSI byli jako zástupci AS FSI navrženi Ing. Jedelský a
Dr. Dočkal (protinávrh).
Návrh na Dr. Dočkala:
Návrh na Ing. Jedelského:

pro: 10
pro: 11

proti: 0
proti: 0

zdržel se: 11
zdržel se: 10

Zástupcem AS FSI ve stavební komisi FSI byl zvolen Ing. Jedelský.
ad 11) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
Termín dalšího řádného zasedání AS FSI byl vzhledem k jarním prázdninám stanoven na
13.3.2003. Předběžný program nebyl stanoven. Tajemník fakulty přislíbil, že předloží
předběžný návrh rozpočtu FSI. Dále proběhne schvalování vědecké rady.
ad 12) Informace z grémií
Informace z grémií byly již částečně zaslány elektronickou poštou (doc. Píška – Sněm RVŠ).
Doc. Münsterová informovala o zasedání AS VUT (otázky Inkubátoru VUT), Sněmu RVŠ a
jednání reprezentativní komise RVŠ, která projednává důležité ekonomické otázky VŠ.
ad 13) Různé
Dr. Lepková vyzvala senátory, aby se přihlásili k tělovýchovným aktivitám.
Poté bylo zasedání ukončeno.
Zapsal:
Eva Vašinová
V Brně dne 18.2.2003
Přílohy:
o prezenční listina
o návrh Vědecké rady FSI VUT pro období 2003–2006
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o Směrnice č.2/2003 pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT
v Brně pro akademický rok 2003/2004
o seznam navrhovaných zástupců AS FSI v komisích pro výběrová řízení na místa ředitelů
ústavů a vedoucí katedry jazyků FSI

Verifikoval:

Dr. Ing. Michal Jaroš

Tomáš Konečný

předseda AS FSI

předseda SK AS FSI
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