
Zápis z jednání AS FI dne 26. 11. 2021

konaného formou videokonference. Videozáznam zasedání je k dispozici zde.

Přítomní členové senátu (12/12): Ivana Černá, Vlastislav Dohnal, Barbora Kozlíková,
Michal Kozubek, Tomáš Pitner, Vojtěch Řehák, David Šafránek, Richard Bechera,
Martin Macák, Dominika Krejčí, Jan. Strejček, Veronika Burgerová

Hosté: Jiří Zlatuška – děkan FI, Lenka Bartošková – tajemnice FI, prof. Petr Hliněný,
aj.

Program

1. Nominace děkana na člena disciplinární komise
2. Návrh člena Komise pro ubytovací politiku
3. Provádění záznamu zasedání senátu a jeho zveřejňování
4. Informace děkana k nadcházející etapě rekonstrukce areálu
5. Financování stáží PhD studentů
6. Dodržování protiepidemických nařízení v prostorách FI
7. Různé

1. Nominace děkana na člena disciplinární komise

Usnesení senátu:
Senát fakulty informatiky souhlasí se jmenováním Veroniky Burgerové (UČO:
484947) do disciplinární komise s účinností od 1.4.2022.

Hlasování: https://is.muni.cz/auth/volba/40764

11 hlasů pro. 1 se zdržel.

2. Návrh člena Komise pro ubytovací politiku:

Usnesení senátu:
Senát fakulty informatiky navrhuje Adama Paráka (učo 485720) jako člena komise
pro ubytovací politiku.

Hlasování: https://is.muni.cz/auth/volba/40766

11 hlasů pro. 1 se zdržel.

https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2021/
https://is.muni.cz/auth/volba/40764
https://is.muni.cz/auth/volba/40766


Předseda senátu prosí pana děkana o předání návrhu na nominaci panu rektorovi.

3. Provádění záznamu zasedání senátu a jeho zveřejňování

Usnesení senátu:
Senát fakulty informatiky se usnesl na nepořizování audio ani video záznamu při
prezenčním jednání senátu.

Hlasování: 12 hlasů pro.

4. Informace děkana k nadcházející etapě rekonstrukce areálu
(prezentace - Roman Čermák, M.Sc., MBA, ředitel C4E ÚVT MU)

1. Aktuální stav:
● Rekonstrukce bude financována z Národního investičního programu

MŠMT, což vyžaduje přípravu dokumentace a registraci žádosti.
Dokumentace je připravována vybranou společností Technico Opava
s.r.o., nyní ve fázi přípravy Dokumentace pro výběr dodavatele.
Žádost na MŠMT byla podána již v roce 2019, nyní je v procesu
registrace a od ukončení registrace je nutné zahájit výstavbu do 1
roku.

● Jsme ve fázi upřesňování rozpočtu
● Etapizace stavby na přípravné (vnitřní rekonstrukce) a hlavní práce

(demolice a stavba)

2. Problematické oblasti
● Kvalita vybrané projekční kanceláře. Smlouvu s nimi nelze vypovědět.

Dosavadní zkušenosti s touto firmou vedly k detailnímu rozboru naší
žádosti ze strany MŠMT. Chce naši žádost zaregistrovat až po
ukončení fáze Dokumentace pro výběr dodavatele.

● Smlouva s nimi byla vysoutěžená už v roce 2017, chtějí nyní více
peněz.

● Odložení některých termínů z důvodu situace Covid a také
požadavek na navýšení finančních prostředků ze strany dodavatele.

● Nyní máme vytvořenou finanční rezervu 480 mil. Je to konečná
částka, kterou máme k dispozici. Je možné, že se bude muset otevřít
jednání o financování z jiných zdrojů, pokud by došlo ke zvýšení
reálných nákladů v roce realizace stavby.



3. Očekávaný průběh rekonstrukce (finance a provádění)
● Dokončení přípravy dokumentace se stávajícím dodavatelem.
● Aktualizace rozpočtu v 1. Q / 2022. V budoucnu eventuálně

přecenění projektu.
● Rekonstrukce 3. NP budovy C z Operačního programu OP VVV C4E.
● Přípravné práce: 1. NP budovy C - vnitřní práce bez demolice, aj.
● Hlavní práce: Demolice a výstavba.

4. Shrnutí:

Máme podporu investičního odboru RMU i ze strany paní kvestorky a také
ujištění ze strany MŠMT, že projekt bude realizován. Čeká nás upřesnění
rozpočtu, vysoutěžení ceny a případné hledání jiných zdrojů financování,
pokud překročíme přidělenou dotaci.

5. Dotazy

Dohnal: Menza 2. NP budovy C - výstavba menzy je nyní v pořadí priorit na
posledním místě až po výstavbě budovy D.

Strejček: Kdy asi by se mohlo začít stavět? Odhad termínu realizace stavby
2023 - 2025. Rámec stavby je dán do roku 2027.

5. Financování stáží PhD studentů

Senátoři obdrželi informační email. Aktuální akreditace pro Ph.D. studium říká, že
povinnou součástí studia je zahraniční stáž o min. délce 1 měsíc. Student si může
zažádat o stipendijní podporu. Příspěvek fakulty není 100%, vyžaduje spoluúčast
studenta nebo jiných finančních zdrojů. Maximální délka stáže je 3 měsíce resp.
může se opakovat max. 3x. Záměr je rozšíření na celý semestr, ale v souvislosti s
navýšením prostředků resp. snížením počtu studentů Ph.D. studia.

1. Otázka stanovení podmínek pro získání 100% finanční podpory ze strany
fakulty

2. Financování déle trvajících stáží. (Dohnal)

Děkan: Opatření děkana - stanovuje stipendijní zdroje v kontextu zahraničního
pobytu. Prodloužili jsme to na 3 měsíce, což klade další nároky na fakultu. Student
musí vzít v patrnost, že součástí studia je povinná měsíční zahraniční stáž. Řešili
bychom jednotlivé případy individuálně, je zde možnost mimořádného stipendia.

Dohnal: Zda nepodmínit účast na stáži splněním určitých požadavků studia.



Děkan: Pobyt není odměnou, ale má být obsahem studia, může být prostředkem
nasměrování.

Hliněný: ISAB doporučení říká, abychom dovolili školit jen těm školitelům, kteří mají
zahraniční kontakty a jsou schopni stáž pro studenta zajistit. Toto bych viděl jako
primární. Paušální podpora by byla pro případy, kdy ze strany školitele možnost
není. Školitel by měl na to myslet při své projektové činnosti. Je zde také možnost
dohodnout finanční podporu na hostující straně.

Oujezský: Z jakého typu projektu je možné platit stáž? Zákon v nařízení vlády
neříká, že student musí vyjet na stáž, ale je tam i účast na mezinárodním projektu.

Děkan: Z pohledu fakulty je výjezd studenta do zahraničí prioritním řešením (děkan).
Typy projektů: např. GAČR.

6. Dodržování protiepidemických nařízení v prostorách FI

● Kdo má vyžadovat dodržování stávajících opatření? (Dohnal)

Děkan: Vůči studentům lze uplatnit disciplinární řízení. Zatím žádný podnět
na Disciplinární komisi podán nebyl. Vyučující může vykázat studenta z
výuky.

Studenti, kteří nebudou ochotni se nechat očkovat, ani testovat, budou mít
zamezen přístup na přednášky, cvičení, zkoušky. Po odeznění platnosti
opatření by se vypsal náhradní termín zkoušky a přistoupilo by se k
podmíněnému přijetí do dalšího ročníku. Poskytli bychom nahrávky /
materiálů zmeškaných výukových aktivit nebo by toto bylo nahrazeno
samostudiem.

● Homeoffice u neakademiků - lze pokud není v rozporu s povahou jejich
práce. Obecně preferujeme homeoffice. Zastupitelnost v karanténě je řešena
stejně jako v případě nemoci.

Zapsala: Jana Baná

Schválil: V. Dohnal


