
   Zápis č. 8 
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 23. 10. 2018 
 
 
Účast: viz prezenční listina 
 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 10 ZK a 6 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 2 ZK a 3 SK)  
 

AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná. 
 
Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:30 hod. 

 

1. Úvod 
 

Paní předsedkyně AS FP Ing. Smolíková přivítala všechny přítomné, zvláště pak hosta pana 
proděkana Kříže.  

Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem. Uvedla, že dnešní jednání AS VUT bylo 
zrušeno.  

 

Program: 

1. Úvod 
2. Předložení Pravidel pro přijímací řízení do doktorského studia pro rok 

2019/2020 
3. Předložení Pravidel přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 
4. Různé 

 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

Schválení Zápisu č. 7 z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT 
v Brně konaného dne 25. 9. 2018. 

Dne 15.10.2018 byl všem členům AS FP zaslán zápis z řádného zasedání AS FP ze dne 
25.9.2018, termín pro zasílání připomínek byl do 19.10.2018. Dne 22.10.2018 byl zápis 
zaslán všem členům AS FP se zapracovanými připomínkami. Paní předsedkyně se dotázala, 
zda k tomuto zápisu jsou další připomínky. 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Zápis č. 7 z řádného zasedání Akademického 
senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 25. 9. 2018. 



 
 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

2. Předložení Pravidel pro přijímací řízení do doktorského studia pro rok 
2019/2020 
 

Dne 9.10.2018 předložila paní prof. Kocmanová Pravidla pro přijímací řízení do doktorského 
studia pro rok 2019/2020. Tento dokument bude projednán a schvalován až na listopadové 
zasedání AS FP VUT v Brně tak, aby nemusela být zkrácena předkládací lhůta. Paní 
předsedkyně požádala o zasílání připomínek do 9.11.2018.  

3. Předložení Pravidel přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 
 

Dne 23.10.2018 předložil proděkan Kříž dokument Pravidla přijímacího řízení pro 
akademický rok 2019/2020. Paní předsedkyně požádala o zasílání připomínek do 9.11.2018. 
Dále paní předsedkyně předala slovo panu proděkanovi.  

Pan proděkan na úvod seznámil členy AS FP se zásadními změnami /příloha č. 1/. Dále se 
paní předsedkyně dotázala, zdá má někdo z členů AS FP otázky. Ing. Luňáček položil dotaz 
k čl. 3, odst. 2, Termíny přijímacích zkoušek: „Děkan FP nejpozději do 31. srpna 2019 
rozhodne o tom, zda vyhlásí další termín konání přijímacích zkoušek, které budou zveřejněny 
na úřední desce FP“, ale zároveň se přihlášky prodávají do 31.7. Dle jeho názoru toto nedává 
smysl - jak může rozhodnout děkan až po tomto datu pro podávání přihlášek. Pan proděkan 
zdůraznil slovo „nejpozději“ do 31. srpna 2019. Tudíž je zde předpoklad, že rozhodne i dřív, 
tak, jak proběhnou přijímací zkoušky.  

Paní předsedkyně poděkovala panu proděkanovi a připomněla, že mohou že členové AS 
zasílat připomínky k pravidlům do 9.11.2018. 

V 14.43 hod přišel doc. Brychta. 

4. Různé 
• Ekonomická komise – paní předsedkyně se vrátila k již proběhlé diskusi z minulého 

zasedání, a to k ustavení Ekonomické komise AS FP. Uvedla pravomoci této komise a 
důvody jejího vzniku. Tato komise bude mít dobu působnosti jako nynější AS FP 
VUT v Brně.  

 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP zřizuje Ekonomickou komisi Fakulty podnikatelské.  

PRO: 13 
PROTI: 1 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 2 



 
Paní předsedkyně se dotázala, kdo by se z členů AS FP chtěl stát členem Ekonomické 
komise. Do této komise se přihlásil: Ing. Luňáček, Ing. Schüller, Mgr. Novotná, 
Straka, Ing. Kruljacová, doc. Brychta.  
Dále proběhlo veřejné hlasování o komisi jako celku. Všichni členové AS FP 
souhlasili s tím, že hlasování o členech komise bude veřejné a proběhne jako celek.  

 
PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 
Paní předsedkyně dala veřejně hlasovat o navržených členech Ekonomické komise. 

 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje jako členy Ekonomické komise Ing. Luňáčka, 
Ing. Schüllera, Mgr. Novotnou, Straku, Ing. Kruljacovou, doc. Brychtu. 
 
PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 
 

• Od 23.10.2018 probíhá veletrh GAUDEAMUS. 

• V pondělí 29.10.2018 proběhne schůzka studentů s vedením FP. 
• Pan proděkan Kříž informoval, že FP se momentálně nachází ve stádiu příprav na 

institucionální akreditaci. Byla odeslána žádost a nyní se čeká, kdy se ozve hodnotící 
komise a kdy navštíví FP. 
 

V 15.07 hod odešel prof. Koráb. 

Další řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhne dne 20.11.2018. Paní předsedkyně dále  
sdělila, že prosincové zasedání má proběhnout dne 18.12.2018, kdy již není semestr. Dotázala 
se přítomných členů, zda by byli pro změnu termínu na 4.12.2018. Tento termín byl všemi 
členy schválen. 

Program řádného zasedání AS FP 20.11.2018  

1. Úvod 
2. Projednání a schválení Pravidel pro přijímací řízení do doktorského studia pro 

rok 2019/2020 
3. Projednání a schválení Pravidel přijímacího řízení pro akademický rok 

2019/2020 
4. Informace z kolegia děkana 
5. Informace AS VUT v Brně 
6. Různé 

 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 



Navržený program byl všemi hlasy přítomných schválen.  

 

Předsedkyně AS FP všem poděkovala za účast a ukončila zasedání AS FP v 15.16 hod. 

 

 

 

 

Verifikoval :     Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.                         Mgr. Bc. Helena Musilová 

                          předsedkyně AS FP                                              předsedkyně KAP      

 

 Ing. Anna Kruljacová 

                          předseda SK AS FP 

 

 


