Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 9. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 22. 5. 2003

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

zasedací místnost děkana, FSI VUT, Technická 2, Brno
13:00 – 16:30 hod.
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Dr. Lepková, Dr. Martišek
Ing. Jelínek, doc. Křupka
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 studijního programu bakalářského studia „Technická aplikovaná
ekologie“ (doc. Doupovec)
4) Informace o přípravě nových Výzkumných záměrů FSI
5) Příprava veřejného shromáždění akademické obce FSI VUT
6) Zástupce FSI v Radě vysokých škol
7) Návrh na zrušení Odboru výzkumu a vývoje Ústavu konstruování FSI VUT (Ing.
Kotek)
8) Příprava námětů na změny legislativních předpisů VUT a FSI VUT
9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
10) Informace z grémií
11) Různé
Předseda AS FSI Dr. Jaroš zahájil zasedání a přivítal přítomné senátory a senátorky, pana
děkana a proděkany doc. Doupovce a doc. Chmelíka. Poté seznámil přítomné s rezignací resp.
ukončením členství některých dosavadních členů AS FSI. Doc. Hartlovi končí členství v AS
FSI v důsledku jeho jmenování ředitelem Ústavu konstruování od 1.5.2003. Jeho místo
zaujme podle výsledků voleb z října 2002 náhradník doc. Škopán (ÚDT). Ze stejného důvodu
končí členství v AS FSI doc. Píškovi, který se stal ředitelem Ústavu strojírenské technologie.
Zároveň rezignoval i na funkci zástupce FSI v Radě VŠ. Místo doc. Píšky zaujme Ing.
Lubomír Stránský (ÚMI). Dopisem zaslaným předsedovi AS FSI dále rezignuje ke dni
9.5.2003 na členství v AS FSI z osobních a zdravotních důvodů doc. Maroš (ÚM). Jeho místo
zaujme doc. Spousta (ÚFI).
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Podle Statutu FSI, čl.18 odst.7, začíná funkční období náhradníka dnem zasedání AS FSI, na
kterém se ujal funkce. Protože žádný z výše uvedených náhradníků se dnešního zasedání
neúčastní, má AS FSI v tuto chvíli pouze 33 členů, což je důležité zejména z hlediska jeho
usnášeníschopnosti.
Dále Dr. Jaroš přivítal na zasedání Mgr. Koukala (KJ), který byl zvolen v řádných volbách, ze
zdravotních důvodů se však dosud zasedání AS FSI neúčastnil.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Dr. Lepková, Dr. Martišek.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 26 členů AS FSI
a zasedání je tedy usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: Ing. Jelínek, doc. Křupka.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Předseda AS Dr. Jaroš informoval, že pořadí jednotlivých projednávaných bodů programu
bude nutné pozměnit z důvodů pozdějšího příchodu proděkana prof. Švejcara (vystoupení
k bodu 4). Jednotlivé body budou zařazovány operativně.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
Kontrola zápisu: bez připomínek.
ad 3) Návrh studijního programu bakalářského studia „Technická aplikovaná
ekologie“ (doc. Doupovec)
Proděkan doc. Doupovec předložil návrh vedení fakulty na rozšíření bakalářského studijního
programu „Strojírenství“ o nový obor „Technická aplikovaná ekologie“.
• Jedná se o profesně orientovaný obor.
• Návrh zpracoval ÚPEI.
• Členové senátu dostali předem v elektronické podobě návrh a zdůvodnění připravovaného
studijního plánu.
Pan děkan doplnil informace o sdělení, že do budoucna se počítá s akreditací oboru i
v magisterském studiu (po doplnění personálního obsazení odboru).
Závěr: Návrh spadá pod § 27 odst.2a) zákona o VŠ a je tedy nutné jej projednat podle čl.17
odst.7 VJŘ AS FSI. Proto jej projedná studijní komise a konečné usnesení bude přijato na
příštím zasedání AS FSI.
ad 5) Příprava veřejného shromáždění akademické obce FSI VUT
Předseda AS Dr. Jaroš seznámil přítomné s legislativním rámcem shromáždění (VJŘ AS FSI,
čl.21 odst.2), podle něhož podá AS FSI alespoň jednou ročně na shromáždění akademické
obce FSI VUT zprávu o své činnosti za uplynulé období. Poté proběhla diskuse k otázce
programu tohoto shromáždění.
Návrh usnesení: AS FSI souhlasí s uspořádáním veřejného shromáždění akademické obce
FSI dne 4.června 2003 od 13.00 hodin.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 5
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ad 7) Návrh na zrušení Odboru výzkumu a vývoje Ústavu konstruování FSI VUT (Ing.
Kotek)
Předseda AS Dr. Jaroš seznámil přítomné s legislativními pravidly týkajícími se tohoto bodu.
Děkan FSI prof. Vačkář poté uvedl důvody, které vedly k tomuto návrhu, a přečetl dopis
ředitele ÚK doc. Hartla, jímž žádá o tuto organizační změnu. S ekonomickou situací ÚK a
odboru VaV seznámil členy AS tajemník FSI Ing. Kotek. Uvedl mj., že:
• Odbor zaujímá celé 1. NP budovy A3.
• Měsíční mzdové náklady odboru jsou cca 80.000,- Kč (mimo zákonného pojištění).
• V doplňkové činnosti bylo v období od 1.1.2000 do 31.12.2002 realizováno 15 zakázek
s celkovou režií 105.538,- Kč a celkovým ziskem 17.388,- Kč.
• V oblasti vědeckovýzkumné činnosti nebyl pracovníky odboru od roku 2000 získán žádný
nový výzkumný projekt financovaný některou z grantových agentur ČR nebo ze zahraničí;
poslední řešený projekt skončil v r. 2001.
Z celkového pohledu se tedy jedná z velmi ztrátové a neperspektivní pracoviště. V případě
zrušení odboru (k 1.10.2003) musí být dořešeny pracovněprávní vztahy s jednotlivými
zaměstnanci odboru (1 akademický pracovník – docent a 6 ostatních pracovníků – THP a D):
• Na návrh ředitele ústavu budou 2 techničtí pracovníci převedeni na jiný odbor ústavu.
• 1 pracovník, v případě jeho souhlasu, bude převeden na jiné pracoviště fakulty.
• Z důvodu nemožnosti zaměstnat zbylé zaměstnance se vedení fakulty obrátí na další
fakulty. V případě, že by VUT nebylo schopno nabídnout vhodná pracovní místa, bude
nutné přistoupit k ukončení jejich pracovního poměru v souladu s příslušnou legislativou.
Děkan fakulty prof. Vačkář poté vyjádřil lítost nad tím, že vzniklá situace se řeší až nyní.
Vedení fakulty je rozhodnuto žádosti vyhovět. V následující diskusi byly zodpovězeny otázky
týkající se výukové a jiné činnosti odboru, sociálního aspektu návrhu a situace ve výzkumu a
vývoji na ÚK.
Návrh usnesení: AS FSI projednal návrh na zrušení Odboru výzkumu a vývoje Ústavu
konstruování FSI VUT k 1.říjnu 2003 a bere jej na vědomí.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 0
ad 4) Informace o přípravě nových Výzkumných záměrů FSI
Prof. Švejcar informoval o současné situaci v otázce nových výzkumných záměrů, které by
měly být financovány od roku 2005. Zdůraznil, že přes značné nejasnosti, které stále panují
v souvislosti s termínem vyhlášení soutěže i obsahovým zaměřením výzkumných záměrů
(rozsah apod.), je třeba návrhy nových výzkumných záměrů připravovat již teď. Upozornil
v této souvislosti na nezbytnost seznámení se zákonem 130/2002 Sb. a nařízením vlády
č. 462/2002 Sb. (zejména §5), které obsahují veškeré informace k náležitostem návrhů a
způsobu jejich hodnocení. Přislíbil včasnou informovanost o případných změnách.
ad 6) Zástupce FSI v Radě vysokých škol
Předseda AS Dr. Jaroš připomněl, že dosavadní zástupce FSI v RVŠ doc. Píška na tuto funkci
rezignoval. Bylo by proto vhodné nejpozději na příštím zasedání AS zvolit nového zástupce.
Doc. Münsterová upřesnila, že zástupcem fakulty v RVŠ může být kterýkoliv člen
akademické obce FSI, který nezastává funkce neslučitelné se členstvím v AS, ne však nutně
člen AS. Dr. Lepková na dotaz sdělila, že by byla ochotna pracovat v oborové sekci pro TV a
sport.
Závěr: Volba zástupce FSI v RVŠ proběhne na příštím zasedání AS.

3

ad 8) Příprava námětů na změny legislativních předpisů VUT a FSI VUT
Předseda AS Dr. Jaroš informoval o probíhající aktualizaci vnitřních předpisů VUT.
Připomínky a návrhy na změny je možno zaslat AS VUT nejpozději do 30.9.2003. Vzhledem
k tomu, že AS VUT schvaluje i vnitřní předpisy fakult, bylo by vhodné při této příležitosti
aktualizovat i vnitřní předpisy FSI. Připomínky je vhodné adresovat předsedovi LK Dr.
Martiškovi, nejlépe už do příštího zasedání. Legislativní komise připomínky vyhodnotí a
navrhne změny příslušných předpisů.
ad 9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
Termín dalšího řádného zasedání AS FSI byl navržen na čtvrtek 26.6.2003 ve 13 hodin
v zasedací místnosti děkana.
Hlasování:
pro: 16
proti: 0
zdržel se: 3
Předběžný program:
– návrh studijního programu bakalářského studia „Technická aplikovaná ekologie“ konečné usnesení,
– volba zástupce FSI v Radě VŠ,
– náměty na změny legislativních předpisů VUT a FSI VUT (Dr. Martišek).
Na návrh doc. Münsterové bude do programu trvale zařazen bod 3 – „Informace vedení
fakulty“. Po ukončení zasedání bude následovat promítání cestopisných diapozitivů a videa
z Nové Guineje s komentářem Ing. Jedelského.
ad 10) Informace z grémií
Doc. Münsterová informovala o zasedání AS VUT (úplné zápisy z jednání AS VUT jsou
zveřejněny na adrese http://www.vutbr.cz/RO/vedeni/as/z2003.htm) a sněmu RVŠ (podrobné
informace lze opět nalézt na stránkách http://www.radavs.cz).
Ing. Jedelský informoval o jednání nově ustavené Stavební komise FSI, v jejímž rámci byl
vypracován plán investičních akcí na r.2003 a připravuje se aktualizace Pokynu děkana
k provádění stavebních prací. Informace budou průběžně zasílány členům AS.
ad 11) Různé
Bez příspěvku.
Poté bylo zasedání ukončeno.
Zapsal: Eva Vašinová
V Brně dne 29.5.2003
Přílohy:
o Prezenční listina.

Verifikoval:

Dr. Ing. Michal Jaroš

Daniela Čechová

předseda AS FSI

předsedkyně SK AS FSI
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