Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 13. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
25. 01. 2007

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 15:30
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
doc. Spousta, pí. Pavlíčková
doc. Horský, doc. Křupka
Ing. Roupec

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Informace vedení fakulty.
Změna časového plánu akademického roku 2006/7.
Volební a jednací řád AS FSI (§27 odst. 1 písm. a zákona o VŠ, schvalování)
Organizační řád FSI VUT (§27 odst. 1 písm. a zákona o VŠ, schvalování)
Ekonomické záležitosti – informace o zamýšlených změnách v pravidlech rozdělování
finančních prostředků
8. Informace z grémií
9. Stanovení harmonogramu zasedání AS FSI v roce 2007 a termínu a předběžného programu
dalšího zasedání.
10. Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI Ing. Roupec. Přivítal hosty - děkana FSI doc. Doupovce,
proděkana doc. Chmelíka, tajemníka FSI Ing. Dumka a všechny přítomné členy AS FSI.

ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: doc. Spousta, pí. Pavlíčková
Hlasování:
pro: 21 proti: 0
zdržel se: 1
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 22 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Horský, doc. Křupka
Hlasování:
pro: 20 proti: 0
zdržel se: 2
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ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Program jednání byl schválen beze změn.
Hlasování:

pro: 23 proti: 0

zdržel se: 0

Zápis schválen bez připomínek.
Usnesení: AS FSI schvaluje zápis z předchozího zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 24 proti: 0
zdržel se: 0
Na zasedání dne 14. 12. 2006 AS FSI pověřil finanční komisi přípravou usnesení s doporučeními pro
sestavování Zpráv o hospodaření. Předseda finanční komise Ing. Ramík seznámil senát se zněním
navrhovaného usnesení. Z krátké diskuse nevzešel žádný protinávrh.
Návrh usnesení:
V souvislosti se sestavováním Výroční zprávy o hospodaření dává AS FSI následující doporučení:
1. Výroční zprávu o hospodaření sestavovat jako konzistentní zprávu v přímé návaznosti na rozpočet
příslušného roku a pravidla pro rozdělování finančních prostředků.
U příjmů i výdajů by zpráva měla obsahovat následující informace:
plánované prostředky – skutečnost – rozdíly a zdůvodnění.
2. Při sestavování zprávy preferovat členění dle Rozdělení finančních prostředků. Každou položku,
není-li to účelné jinak, uvádět pouze jednou.
3. Sestavit v dohodnuté struktuře souhrnný přehled všech projektů řešených na FSI v daném roce.
4. AS FSI vítá a podporuje záměr tajemníka fakulty připravit a předložit výroční zprávu po ukončení
účetní uzávěrky předcházejícího roku, tj. před předložením rozpočtu na rok následující.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení bylo schváleno.
Dále předseda AS FSI informoval o tom, že obdržel oznámení o odstoupení člena SK AS FSI Ing.
Tomáše Běhounka. Náhradník byl kontaktován, mandátu se ujme na příštím zasedání.
Členka SK AS FSI paní Lucie Pavlíčková oznámila, že kvůli přerušení studia z důvodu nástupu na
mateřskou dovolenou se rovněž vzdává členství v AS FSI. Předseda vzal toto sdělení na vědomí,
poděkoval paní Pavlíčkové za práci vykonanou v AS FSI a popřál paní Pavlíčkové do budoucna
mnoho úspěchů a radosti. Předsedkyně SK AS FSI bude kontaktovat náhradníka.

ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan doc. Doupovec informoval zejména o následujících událostech:
• 19. ledna proběhl na FSI Den otevřených dveří. Jsou shromažďovány podněty pro případné
změny v organizaci těchto akcí.
• Byl vyhodnocen další ročník studentské ankety, výsledky jsou přístupné v IS Herodis.
• Probíhá jednání o možné dislokaci CEITEK.
• Na udělení Hlávkovy ceny navrhne děkan FSI prof. Kadrnožku.
• FEKT přešel na centrální IS VUT .
• Probíhá reorganizace děkanátu, doktorské studium bude ve studijních záležitostech spadat do
kompetence Studijního oddělení.
• Vedení FSI se zabývá příčinami zařazení FSI do „žluté skupiny“. Jako hlavní důvody lze
uvést:
o nízký komparativní index některých projektů,
o nevyužívání vysoce hodnocených nepublikačních výstupů,
o podcenění vykazování výsledků do RIV.
Pan děkan informoval o opatřeních, která vedení fakulty připravuje , ředitelé budou s těmito
opatřeními seznámeni na poradě ředitelů dne 30.1.
• Opakované vichřice v posledních týdnech poškodily opláštění budovy A1, bude snaha o řešení
havarijního stavu.
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Dále tajemník FSI Ing. Dumek informoval o zamýšlených změnách v pravidlech pro rozdělování
finančních prostředků, konkrétně o zapracování metodiky MŠMT pro přidělování financí ze zdroje B
do pravidel pro rozdělování finančních prostředků v rámci fakulty.

ad 4) Změna časového plánu akademického roku 2006/7 ()
Proděkan FSI Doc. Chmelík informoval AS FSI o nutné změně v časovém plánu akademického roku
2006/2007. Změna se týká sjednocení termínu odevzdání závěrečných prací pro studenty obecných
oborů bakalářského studia se studenty magisterského studia a profesních oborů bakalářského studia.
Současně byly posunuty i termíny SZZ pro obecné obory BS. AS FSI je kompetentní k projednání
změny dle čl. 5 odst. 2 Statutu FSI.
Usnesení: AS nemá námitek proti předložené změně časového plánu akademického roku 2006/2007.
Hlasování:
pro: 28 proti: 0
Usnesení bylo přijato.

zdržel se: 0

ad 5) Volební a jednací řád AS FSI (§27 odst. 1 písm. a zákona o VŠ, schvalování)
Předseda AS FSI Ing. Roupec konstatoval, že návrh VJŘ byl předložen na předminulém zasedání
AS FSI konaném dne 23. 11. 2006. Předkládací lhůta byla dodržena, návrh byl projednán v legislativní
komisi.
Usnesení: AS FSI schvaluje Volební a jednací řád AS FSI v předloženém znění.
Hlasování:

pro: 29 proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato. Protože Volební a jednací řád akademického senátu fakulty je ze Zákona o VŠ
vnitřním předpisem fakulty, bude schválený návrh předložen ke schválení AS VUT.

ad 6) Organizační řád FSI VUT (§27 odst. 1 písm. a zákona o VŠ, schvalování)
Předseda AS FSI informoval, že návrh Organizačního řádu předložil pan děkan na předminulém
zasedání AS FSI, tj. 23. 11. 2006. V průběhu projednávání došlo k drobným změnám v příloze 2. Pan
děkan o těchto změnách krátce informoval. Současně zdůvodnil znění přílohy č. 3, která byla
předložena a rozeslána dnes a bude se schvalovat na příštím zasedání po uplynutí předkládací lhůty.
Usnesení: AS FSI schvaluje Organizační řád FSI a jeho přílohy č. 1 a 2 se zapracovanými
připomínkami vzešlými v průběhu projednávání.
Hlasování:
pro: 29 proti: 0
Usnesení bylo přijato.

zdržel se: 0

Předseda AS FSI připomněl, že Organizační řád je vnitřní normou fakulty a nepodléhá tedy
schvalování AS VUT. Schválený Organizační řád a jeho přílohy 1 a 2 jsou tedy platné.

ad 7) Ekonomické záležitosti – informace o zamýšlených změnách v pravidlech
rozdělování finančních prostředků
Část informací o zamýšlených změnách v pravidlech pro rozdělení finančních prostředků přednesl již
tajemník FSI Ing. Dumek v rámci bodu 3 – Informace vedení fakulty. Dále proděkan doc. Chmelík
informoval o uvažovaných změnách v metodice výpočtu pedagogického výkonu ústavů. Pedagogický
výkon za akademický rok 2005/6 bude hodnocen dle předchozích pravidel se zohledněním
prodloužení výukové hodiny. Pro výpočet pedagogického výkonu za rok 2006/7 je plánováno
metodiku upravit, dále byly zdůvodněny nejzávažnější připravované změny:
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•

Počty skupin pro výpočet započitatelných hodin přímé výuky stanovovat na základě počtu
zapsaných studentů a normativního počtu studentů ve skupině (možnost zvýšení efektivity
výuky bez negativního dopadu na výkon ústavu).
• Výsledky za přímou výuku v kombinované formě studia stanovovat podle studijních plánů
kombinované a nikoliv prezenční formy.
• Snížit koeficienty státních zkoušek a obhajob (zohlednění reálné doby trvání).
• Nezapočítávat činnosti, které nejsou podchyceny v informačním systému (zjednodušení
výpočtu při minimálním vlivu na výsledek).
• Započitatelné hodiny pro doktorandy stanovovat po měsících celkem za 3 roky studia,
odstranit omezení počtu doktorandů na školitele ve výpočtu.
Z následné diskuse, která se věnovala plánovaným změnám a jejich dopadům, a finanční situaci
fakulty ve vazbě na možné varianty rozpočtu VUT a rozpočtu FSI, vyplynul požadavek formulovaný
ve dvou navržených usneseních.
Usnesení: Na základě informací o stále se zvyšující částce neinvestičních prostředků, které se
vyměňují za prostředky investiční pro potřebu výstavby, žádáme členy AS VUT, aby zjistili
informace, klik činily stavební investice VUT za roky 2004, 2005, 2006 a plán na rok 2007 ve
struktuře:
• celková výše,
• přímá dotace na výstavbu z MŠMT,
• financováno z FRIM,
• financováno z vyměněných investičních prostředků,
• jiné zdroje, dary, prodeje pozemků a nemovitostí,
• dopad na rozpočty jednotlivých fakult.
U dokončených staveb doporučujeme doplnit následující informace: cena, za jakou byla investice
plánována, jaká cena vyhrála ve výběrovém řízení a skutečná cena dokončené investice.
Hlasování: pro: 22,
Usnesení bylo přijato.

proti: 0,

zdržel se: 0

Usnesení: AS FSI se obrací s výzvou na AS VUT, aby s ohledem na zkušenosti s výměnami
neinvestičních prostředků za investiční v minulých letech věnoval této problematice zvýšenou
pozornost s cílem, aby byly minimalizovány negativní dopady na členy akademické obce a bylo
zajištěno plnění programového prohlášení rektora VUT. Dále se obracíme na AS dalších fakult, aby
zvážily, zda toto stanovisko sdílejí. Rovněž vyzýváme AS VUT, aby se aktivně podílel na
komplexním řešení této problematiky do budoucna.
Hlasování: pro: 22,
Usnesení bylo přijato.

proti: 0,

zdržel se: 0

ad 8) Informace z grémií
Ing. Roupec informoval o nejdůležitějších záležitostech projednávaných AS VUT. Jednalo se zejména
o spin-off firmy, pravidla rozdělení finančních prostředků na VUT a průběh projednávání vnitřních
předpisů FSI.

ad 9) Stanovení harmonogramu zasedání AS FSI v roce 2007 a termínu a předběžného
programu dalšího zasedání
S ohledem na dosud nevyjasněné termínové záležitosti ohledně přípravy a schvalování rozpočtu byl
stanoven pouze termín příštího zasedání, příprava harmonogramu byla přesunuta na příští zasedání.
Termín dalšího zasedání byl navržen na čtvrtek 22. února 2007 ve 13.00 hod v zasedací místnosti
děkana FSI.
Hlasování:
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pro: 19

proti: 0

zdrželi se: 2
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ad 10) Různé
V tomto bodě nebyly předneseny žádné příspěvky.
Poté bylo zasedání ukončeno.
Příloha :
Prezenční listina
Verifikoval: Ing. Jan Roupec PhD.
předseda AS FSI

Petra Nováčková
předsedkyně SK AS FSI

Zapsal: Jan Roupec
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