Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 6. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 13. 3. 2003

Místo konání: Zasedací místnost ústavu konstruování FSI VUT v Brně, Technická 2, Brno
Čas konání:
13:00 – 15:00 hod.
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
dle prezenční listiny
Mandátová komise: Dr. Lepková, Dr. Martišek
Návrhová komise: doc. Čermák, doc. Hartl
Zasedání řídil:
Dr. Jaroš
Program:
1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
3) Schvalování návrhů děkana na jmenování členů Vědecké rady FSI
(§ 27 odst. 1 písm. f zákona o VŠ)
4) Projednávání časového plánu akademického roku 2003/2004 pro FSI
(čl. 5 odst. 2 Statutu FSI)
5) Návrh na sloučení specializací „Motorová vozidla“ a „Spalovací motory“
oboru 23-35-8 „Dopravní a manipulační technika“ a studijního plánu nové
specializace (§ 27 odst. 2 písm. a zákona o VŠ)
6) Informace vedení fakulty a studijní komise AS FSI o návrzích na změnu
Studijního a zkušebního řádu VUT
7) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
8) Informace z grémií
9) Různé
Předseda AS FSI Dr. Jaroš zahájil zasedání a přivítal přítomné senátory a senátorky,
proděkany doc. Doupovce a doc. Chmelíka. Dále informoval o ukončení pracovního poměru
člena AS FSI Ing. Petra Martináka, Ph.D. (ÚPEI) na FSI VUT a zániku jeho členství v AS
FSI z tohoto důvodu k 28.2.2003. Místo Ing. Martináka byl do AS FSI v souladu s čl. 17,
odst. 8 Statutu FSI kooptován doc. Ing. Jaroslav Horský, CSc. (LÚ) jako první náhradník
z příslušné části akademické obce. Předseda AS FSI jej uvítal na zasedání a konstatoval, že
dnešním dnem se podle čl.17, odst.7 Statutu FSI stává plnoprávným členem AS FSI.
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Dále Dr. Jaroš přečetl dopis předsedy Studentské komory AS FSI p. Tomáše Konečného, jímž
abdikuje na funkci předsedy SK AS FSI ke dni 3.4.2003. Z této skutečnosti vyplývá, že na
příštím zasedání AS FSI bude nutno provést volbu předsedy SK AS FSI.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Dr. Lepková, Dr. Martišek.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 26 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Čermák, doc. Hartl.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Vzhledem k pozdějšímu příchodu pana děkana, který se chtěl zúčastnit schvalování členů
Vědecké rady FSI, bylo navrženo projednat nejprve bod 5 a body 3 a 4 posunout.
Navrhovaný program:
pro: 26
Kontrola zápisu: bez připomínek.

proti: 0

zdržel se: 0

ad 5) Návrh na sloučení specializací „Motorová vozidla“ a „Spalovací motory“ oboru
23-35-8 „Dopravní a manipulační technika“ a studijního plánu nové specializace
(§ 27 odst. 2 písm. a zákona o VŠ)
Proděkan doc. Doupovec předložil AS FSI návrh na sloučení dvou specializací zajišťovaných
Ústavem dopravní techniky FSI:
• V současnosti ústav zajišťuje dva obory:
- Strojní zařízení pro stavebnictví, úpravárenství a zemědělství
- Dopravní a manipulační technika
• Obor „Dopravní a manipulační technika“ se dělí na 3 specializace:
- Motorová vozidla
- Spalovací motory
- Dopravní a manipulační zařízení
• Návrh na změnu:
- Sloučit specializace „Motorová vozidla“ a „Spalovací motory“ do jediné specializace
„Motorová vozidla a spalovací motory“ od akademického roku 2003/2004.
- Zrušit obor „Strojní zařízení pro stavebnictví, úpravárenství a zemědělství“ a sloučit
jej se specializací „Dopravní a manipulační zařízení“. Tím vznikne nová specializace
„Stavební, transportní a zemědělské stroje“ oboru „Dopravní a manipulační technika“
od akademického roku 2004/2005.
• Návrh byl podpořen kolegiem děkana FSI.
• AS FSI se vyjadřuje k návrhům studijních programů podle § 27, odst. 2, písm. (a) zákona o
VŠ.
Důvody pro změnu jsou jak ekonomické, tak i snadnější splnění podmínek akreditace.
Předseda AS Dr. Jaroš upřesnil, že se jedná o návrh projednávaný podle čl. 17 odst.7 VJŘ AS
FSI a tedy na dnešním zasedání je pouze předložen. Dále bude projednán ve studijní komisi
AS FSI a konečné usnesení přijato na příštím zasedání AS FSI.
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ad 3) Schvalování návrhů děkana na jmenování členů Vědecké rady AS FSI
(§ 27 odst. 1 písm. f zákona o VŠ)
Předseda AS FSI přednesl návrh předsednictva na pravidla schvalování:
– podle § 27 odst.1 písm.f zákona o VŠ se jedná o schvalování jednotlivých návrhů na
jmenování členů VR;
– vzhledem k § 27 odst.3 zákona o VŠ je navrženo hlasovat tajně;
– na připravených hlasovacích lístcích vyznačit hlas pro daného kandidáta zakroužkováním
jeho pořadového čísla.
Z diskuse pak vzešel protinávrh:
– hlasovat tajně o jednotlivých členech VR;
– nedává-li hlasující hlas danému kandidátovi, škrtne jeho pořadové číslo; není-li pořadové
číslo škrtnuto, dává hlasující danému kandidátovi svůj hlas.
Hlasování:
pro: 21
proti: 4
zdržel se: 3
Návrh hlasovací komise: doc. Čermák, doc. Maroš, Tomáš Konečný.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 1
Předseda AS dr. Jaroš konstatoval, že podle čl. 17 VJŘ AS FSI platí pro hlasování stejná
pravidla jako v jiných případech, tzn. návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina
přítomných členů AS FSI. Vzhledem k současnému počtu 28 přítomných členů AS FSI bude
návrh přijat, získá-li alespoň 15 hlasů. Nehlasuje se o panu děkanovi, který je předsedou VR
ze zákona, a zástupci AS FSI s hlasem poradním, kterým byl již dříve zvolen prof. Druckmüller.
Výsledky hlasování o návrzích děkana na členy Vědecké rady FSI VUT pro funkční
období 2003–2006 (protokol o výsledcích hlasování uveden v příloze):
Externí členové:
1. doc. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.
2. RNDr. Antonín Fejfar, CSc.
3. prof. Ing. Petr Horyl, CSc.
4. prof. Ing. Petr Jelínek, CSc.
5. prof. RNDr. Zdeněk Knésl, CSc.
6. prof. Ing. Radko Samek, CSc.
7. prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
8. prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc.
9. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.
10. doc. Ing. Michal Varchola, CSc.
11. prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.
12. prof. Ing. Petr Zuna, CSc.

-

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů

Interní členové:
13. prof. RNDr. Václav Cihlář, CSc.
14. doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc.
15. doc. Ing. Anton Humár, CSc.
16. prof. Ing. Jaroslav Kadrnožka, CSc.
17. prof. Ing. Karel Kocman, DrSc.
18. prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc.
19. prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc.
20. prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.
21. prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
22. prof. Ing. František Pochylý, CSc.

-

26
28
27
11
13
27
25
25
28
28

hlasů
hlasů
hlasů
hlasů (neschválen)
hlasů (neschválen)
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
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23. prof. Ing. Jaromír Slavík, CSc.
24. prof. Ing. Petr Stehlík, CSc.
25. prof. Ing. Karel Stránský, DrSc.
26. prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc.
27. prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc.
28. prof. RNDr. Alexander Ženíšek, DrSc.

-

27
24
28
25
28
4

hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasy (neschválen).

ad 4) Projednávání časového plánu akademického roku 2003/2004 pro FSI
(čl. 5 odst. 2 Statutu FSI)
Návrh časového plánu byl rozeslán elektronickou poštou. Proděkan doc. Doupovec k němu
uvedl:
• Časové termíny jsou pevně dány směrnicí rektora.
• Diskutovat lze jedině o otázce zkoušení o prázdninách, kde jsou tři varianty:
a) Nepovolit zkoušení o prázdninách.
b) Umožnit zkoušení o prázdninách kdykoliv.
c) Varianta mezi (a) a (b).
• Vedení fakulty navrhuje vyhradit jeden týden prázdnin pro vypsání opravných termínů
zkoušek. Učitelé mohou této možnosti využít dle svého uvážení. Pro vypsání termínu
mimo uvedený týden bude učitel muset žádat proděkana o povolení, žádosti budou
posuzovány individuálně. Děkan umožní vykonat zkoušku mimo vypsaný zkušební termín
studentům z důvodu nemoci.
• Důvody pro variantu c):
- Varianta b) by znamenala zrušení prázdnin a prodloužení zkouškového období.
- Zkoušení o prázdninách musí mít status výjimečnosti.
- Studenti mají podle Studijního a zkušebního řádu VUT nárok na dostatečný počet
termínů během řádného zkouškového období. Pokud zkoušející řádně plní své
povinnosti, musí mu zkouškové období stačit.
Návrh usnesení: AS FSI projednal návrh časového plánu akademického roku 2003/2004 a
nemá k němu připomínek.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
ad 6) Informace vedení fakulty a studijní komise AS FSI o návrzích na změny
Studijního a zkušebního řádu VUT
Předseda AS Dr. Jaroš informoval členy AS o důvodech zařazení tohoto bodu. Připomínky ke
SZŘ VUT byly požadovány po vedení fakulty rektorátem do 10.3.2003, za AS FSI byla proto
k připomínkování vyzvána pouze studijní komise, protože jinak by nemohl být dodržen
termín. Projednávání SZŘ VUT navíc není v kompetenci AS FSI (schvaluje jej AS VUT).
Proděkan doc. Doupovec poté seznámil AS FSI s nejdůležitějšími návrhy a připomínkami
vedení fakulty k připravované novelizaci Studijního a zkušebního řádu VUT.
ad 7) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
Termín dalšího řádného zasedání AS FSI byl navržen na čtvrtek 10.4.2003 ve 13 hodin
v zasedací místnosti děkana.
Předběžný program: – volba předsedy Studentské komory,
– studijní plány specializace „Motorová vozidla a spalovací motory“,
– návrh rozpočtu FSI VUT na rok 2003 (bude-li předložen).
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 1
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ad 8) Informace z grémií
Doc. Píška informoval o jednání RVŠ:
− proběhlo 2. zasedání užšího předsednictva, na němž došlo k rozdělení kompetencí
místopředsedů RVŠ - doc. Ing. Münsterová, CSc. má v kompetenci kvalitu ve VŠ,
studentské aktivity a mezinárodní programy,
− GAČR otevřela nové programy doktorských a doktorandských projektů,
− doposud nebyla zveřejněna pravidla pro stanovení rozpočtových ukazatelů na základě
matriky studentů,
− dvě komise RVŠ řídí zástupci VUT - Komisi pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení
(doc.Ing.Münsterová, CSc.) a Komisi pro tvůrčí činnost studentů (doc.Ing.Rábová, CSc.),
− byl vznesen požadavek na ustanovení expertní komise pro novelu vyhlášky MF č.504
týkající se odpisů, která nebyla konzultována s představiteli VŠ.
Další podrobnější informace lze nalézt na stránkách http://www.radavs.cz.
Dr. Lepková informovala – vzhledem k nepřítomnosti doc. Münsterové – o zasedání AS
VUT dne 11.3.2003:
– probíhá připomínkové řízení k předloženým variantám provozování Inkubátoru VUT, do
8.4.2003 má být AS VUT předložena konečná verze ke schválení,
– AS VUT schválil Vědeckou radu VUT v Brně,
– AS VUT schválil žádost rektora o prominutí dluhu FaVU za r. 2003,
– AS VUT podmínečně schválil návrh rozpočtu VUT pro r. 2003 (CVP obdrží zatím pouze
1 mil. Kč dotace, další dotaci až po doložení požadavků),
– legislativní komise AS VUT zpracuje aktualizaci Statutu VUT a vnitřních předpisů VUT,
– zastupování členů AS VUT není možné (členství je nezastupitelné); při dlouhodobé
nepřítomnosti je jedinou možností, že se senátor vzdá mandátu.
ad 9) Různé
Bez příspěvků.
Poté bylo zasedání ukončeno.
Zapsal: Eva Vašinová
V Brně dne 18.3.2003
Přílohy:
• prezenční listina
• protokol o výsledcích hlasování o návrzích děkana na jmenování členů Vědecké rady FSI
VUT v Brně pro funkční období 2003-2006
• časový plán akademického roku 2003/2004.

Verifikoval:

Dr. Ing. Michal Jaroš

Tomáš Konečný

předseda AS FSI

předseda SK AS FSI
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