
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty informatiky 
Masarykovy univerzity 

Konaného 16. až 20. 3. 2020 elektronicky v tematickém diskusním fóru v IS MU. 
Z důvodu pandemie onemocnění COVID-1ř a s ohledem na opat ení a doporučení k prevenci jejího 
ší ení bylo toto zasedání, původně plánované na 1ř. 3. 2020, p esunuto do ve ejně p ístupného 
tematického diskusního fóra. Možnost pokládání dotazů ve ejností mimo MU byla zajištěna e-mailovou 
komunikací p es p edsedu AS FI. Hlasování proběhlo v aplikaci E-volby v IS MU. 

Přítomní členové senátu 
Matej Antol, Jaroslav Bendík, Ivana Černá, Vlastislav Dohnal, Barbora Kozlíková, 
Michal Kozubek, Dominika Krejčí, Tomáš Pitner, Jan Strejček, David Šafránek, Vladimír Štill, 
Vojtěch ehák 

Ostatní účastníci diskuse 
Ji í Zlatuška, děkan FI; 
Lenka Bartošková, tajemnice FI; 
Michal Brandejs, vedoucí centra výpočetní techniky FI; 
Lukáš Buchta, člen AS MU; 
Old ich Tristan Florian, člen AS MU 

Program 
1. Rozpočet FI MU na rok 2020 
2. Různé 

Poznámka: vzhledem ke způsobu realizace zasedání v diskusním fóru se jednotlivé části diskuse 
prolínaly (včetně toho, že se prolínala diskuse k rozpočtu s diskusí v bodu různé). Zápis reflektuje pořadí 
bodů v programu, nikoli jejich časové pořadí v diskusi. 

1. Rozpočet FI MU na rok 2020 

Děkan FI Ji í Zlatuška p edložil a tajemnice FI Lenka Bartošková p edstavila návrh rozpočtu 
včetně průvodního textu, který jej komentuje (odkaz na tyto materiály je v diskusním fóru). 

Vlastislav Dohnal měl dotaz, z jakých prost edků se počítá základní plánovaný výsledek 
hospoda ení ve výši 5 %. Tajemnice odpověděla, že ten se počítá z činností poskytovaných za 
úplatu, což v p ípadě FI jsou nap íklad pronájem parkoviště, Cerit Science Park, výnosy ze 
spolupráce s průmyslovými partnery, z poskytování služeb IS MU, celoživotního vzdělávání či 
po ádaných konferencí. Následovala diskuse o tom, zda má FI možnost tyto činnosti navyšovat. 
Tajemnice odpověděla, že je to vítáno, avšak je v první adě pot eba myslet na kvalitní výuku 
a výzkumnou činnost. Také upozornila na to, že TAČR se nepočítá do hospodá ského výsledku 
a na některá  úskalí smluvního výzkumu. 
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Vladimír Štill měl dotaz, zda lze i nadále počítat s tím, že stipendijní programy zůstanou v 
aktuálním rozsahu i p es to, že čerpání stipendií je vyšší než p íjmy stipendijního fondu, 
a nedostatek zdrojů ve stipendijním fondu se doplní zdroji z p íspěvku na vzdělávací činnost. 
Tajemnice to potvrdila. 

Vladimír Štill měl dále dotaz na financování spoluúčasti plánované p estavby budovy FI 
[poznámka zapisovatele: jde o plánovanou přestavbu budovy D a přilehlých částí budov B a C] . 
Podle tajemnice se p edpokládají celkové náklady ve výši 4Ř0 mil. Kč, z toho Ř5 % by mělo být 
hrazeno z dotace MŠMT v rámci Národního investičního programu a 15 % ze zdrojů MU 
(spoluúčast). Ze spoluúčasti by pak 5 % z celkové ceny p ipadlo na zdroje FI (p edevším 
zpracování projektové dokumentace a po ízení neinvestičního vybavení budovy, tedy nap . 
nábytku), tyto peníze by se čerpaly z fondu reprodukce investičního majetku (FRIM, použitý pro 
projektovou dokumentaci), respektive z p íspěvku na vzdělávací činnost a fondu provozních 
prost edků (který p edstavuje nespot ebovaný p íspěvek na vzdělávací činnost a má podobné 
použití). Zbylých 10 % z celkové částky p islíbila uhradit MU. 

Ve ejné hlasování o rozpočtu proběhlo v IS MU: https://is.muni.cz/auth/volba/21005 . Všech 12 
členů senátu vyjád ilo souhlas s návrhem rozpočtu FI MU pro rok 2020, tento byl tedy AS FI 
schválen. 

2. Různé 
Z podnětu Old icha Tristana Floriana proběhla diskuse o náležitostech ve ejného zasedání v 
prost edí IS MU namísto fyzického setkání. V rámci toho došlo též ke korekci viditelnosti 
diskusního fóra pro ve ejnost mimo MU. Lukáš Buchta dále diskutoval s děkanem FI Zlatuškou 
o podstatě a významu p ístupu (mimouniverzitní) ve ejnosti na zasedání akademických senátů 
a o náležitostech zajištění možnosti mimouniverzitní ve ejnosti vstoupit do diskuse vedené 
během jednání na těchto zasedáních (na tomto konkrétním zasedání bylo možné dotazy klást 
e-mailem p es p edsedu AS FI Michala Kozubka). 

Dále proběhla, z popudu Vlastislava Dohnala, diskuse o možnostech a pot ebě zajištění 
externího zapisovatele pro AS FI [podle aktuálních pravidel je zapisovatelem někdo ze členů AS 
FI, typicky člen studentské komory]. Diskuse navázala na podobnou diskusi na minulém 
zasedání a byla zap íčiněna zpožděním zápisů ze zasedání na konci roku 201ř. Někte í 
senáto i se vyjád ili, že problém by se dal vy ešit i zkrácením zápisů, p ípadně vytvá ením 
závěrů jednotlivých bodů p ímo na zasedání. P evládl však názor, že nejvhodnějším ešením by 
bylo zajištění externího zapisovatele. 

Proběhla rovněž související diskuse o možnostech financování p ípadného externího 
zapisovatele AS FI. Jako nejschůdnější se jeví varianta externího zapisovatele pracujícího na 
DPP, nebo využití někoho z administrativních pracovníků FI s finančním ohodnocením formou 
odměny. P edseda AS FI Michal Kozubek požádal dekana FI Zlatušku, zda by bylo možné 
vyčlenit prost edky na odměny pro externího zapisovatele. Děkan FI Zlatuška se vyjád il, že 
považuje financování zápisu externistou z prost edků FI za problematické. K financování 
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zapisovatele dále uvedl, že si dovede p edstavit i alternativu, která by byla bez účetně 
byrokratických komplikací, ale zatím ji nekonzultoval. Téma nebylo uzav eno, bodem 
z p edchozí věty lze p íště pokračovat. P edseda AS FI požádal děkana FI, aby do p íští schůze 
AS FI záležitost prokonzultoval a p išel s návrhem ešení. 

Zapsal: Vladimír Štill 
Zkontroloval: Michal Kozubek 

Archiv diskusního fóra je k dispozici na adrese: 
https://is.muni.cz/discussion/akademicky_senat_fi_-_1ř_brezen_2020/ . 
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