Zápis č. 3
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 13. 3. 2018

Účast: viz prezenční listina
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 9 ZK a 7 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 3 ZK a 1 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
Ing. Zámečníka. Pan děkan se ze zasedání AS FP omluvil. Paní předsedkyně seznámila
přítomné s programem.

Program:
1. Úvod
2. Projednání a schválení Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a
vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FP
VUT v Brně pro rok 2018
3. Předložení Pravidel sestavení rozpočtu FP VUT v Brně 2018
4. Informace z AS VUT
5. Různé
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
2.

Schválení Zápisu č. 2 z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty
podnikatelské VUT v Brně konaného dne 13.2. 2018

Dne 9.3.2018 byl všem členům AS FP zaslán zápis z řádného zasedání AS FP ze dne
13.2.2018 se zapracovanými připomínkami. Paní předsedkyně se dotázala, zda k tomuto
zápisu jsou další připomínky.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Zápis č. 2 z řádného zasedání Akademického
senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 13. 2. 2018.

PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
V 14.35 hod přišel doc. Zinecker.
3.

Projednání a schválení Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a
vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FP
VUT v Brně pro rok 2018

Dne 12.2.2018 pan děkan předložil Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a
vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FP VUT v Brně
pro rok 2018. Předkládací lhůta byla dodržena. Termín pro zaslání připomínek byl do
1.3.2018. Obdržené připomínky předsedkyně AS FP poslala všem členům a také je předala
vedení FP. Vedení FP zaslané připomínky do dokumentu zapracovalo a pan děkan upravenou
verzi předložil senátu 7.3.2018. Na zasedání žádné další připomínky nezazněly.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Plán Strategického záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FP VUT v Brně pro rok 2018
v předloženém znění.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
4.

Předložení Pravidel sestavení rozpočtu FP VUT v Brně 2018

Dne 12.3.2018 předložil pan tajemník Pravidla sestavení rozpočtu FP VUT 2018. Termín pro
zaslání připomínek byl stanoven do 29.3.2018.
Na jednání AS FP zazněl komentář pana tajemníka k předloženým Pravidlům:
Pravidla sestavení rozpočtu jsou rozdělena do 6 částí
1. úvod – hovoří o legislativní návaznosti pravidel
2. organizační uspořádání nákladových středisek a jejich číselné značení pro rok
2018
3. rozpočet, sestaven do dvou částí a to neinvestiční a investiční
podmínkou je jeho vyrovnanost, tedy všechny náklady musí být kryty výnosy (zdroji);
co se stane, když součást (fakulta) nepředloží schválený rozpočet na rektorát.
4. část popisuje hlavní zdroje neinvestiční části rozpočtu, mechanismus, kterým zdroj
přichází na fakultu a základní oblasti, které lze tímto zdrojem krýt. Tyto oblasti (u
dotačních titulů) jsou definovány rozpočtovými pravidly MŠMT, resp.
poskytovateli těchto dotací.

5. v této části je popsán algoritmus přerozdělení základních dotačních titulů dle
výkonů jednotlivých pedagogických ústavů, včetně provozních nákladů. Výkony
přímo souvisejí s objemy dosažených
a.
výukových výkonů (jednotka „studentohodina“) včetně výpočtu
b.
vědeckých výkonů (jednotka „RIV“) včetně výpočtu
obecně lze konstatovat, že postup byl zachován z uplynulých rozpočtů, včetně
smluvních koeficientů. Režie dle fullcostovacího mechanismu je stanovena pro FP na
rok 2018 na 21,81 %.
6. v této části jsou popsány fondy fakulty, jak vznikají a jejich užití. O FRIM se bude
opírat druhá – investiční část rozpočtu.
Senát byl seznámen s projekty OP VVV, které fakulta v současnosti řeší a z toho vyplývající
závazky:
a. MOST – celouniversitní projekt, kde tým řešitelů sestavuje nový studijní program
„EPM“, dále řeší internacionalizaci a další body, které v budoucnu bude fakulta
potřebovat ke svému hodnocení
b. LAPROCO – investiční projekt na vybudování laboratoří nového studijního
programu „EPM“ – prostory se na vlastní náklady fakulty upravují (1 NP –
v severní části budovy)
c. „nábyteček“ – investiční projekt, který zlepší audiovizuální techniku ve všech 6
posluchárnách a v posluchárnách nad 150 míst (E337, P381 a P384) bude
obměněno posluchárenské sezení.
5.
Informace z AS VUT
• Byla schválena pravidla rozpočtu VUT pro rok 2018.
• Připravuje se aktualizace vnitřních předpisů VUT, a to Studijního a zkušebního řádu,
Stipendijního řádu, Mzdového předpisu i Statutu VUT.
• Dochází k mírnému navýšení cen za ubytování na kolejích, a to o 3,5%. Mírně se
zvyšuje poplatek za prodlouženou dobu studia – vizte směrnice rektora č. 6/2017.
• Stipendia doktorandům se budou vyplácet ve zvýšené částce zpětně, podrobnosti jsou
stanoveny vnitřními normami fakult.
• Ve středu 16. 5. 2018 se vyhlášen rektorský den.
• Dne 13. 4. 2018 proběhne jednání vědecké rady VUT, na programu jsou mimo jiné 3
profesorská řízení a předpis týkající se habilitačních řízení a řízení ke jmenování
profesorem.
• Proběhne jednání ke kampani VUT Generace VUT.
• Další termíny jednání AS VUT jsou stanoveny na 10. 4., 24. 4. (jeden z dubnových
termínů může být zrušen), 22. 5. a výjezdní zasedání 26. – 28. 6. 2018.
V 15:05 odešla Mgr. Musilová.
4.

Různé

1. Bc. Aleš Zabloudil se dotázal, jaké je v současné době využití prostorů naproti
prodejně Crocus. V současné době prostor působí jako nevyužitý, chybí i veškeré
vybavení pro posezení. V porovnání s fakultami jako FSI nebo FEKT, mají studenti
FP podstatně méně možností výběru pro zakoupení občerstvení a mají omezenou

2.

3.

4.

5.

možnost konzumovat jej u stolu. Pan tajemník uvedl, že v současné době není prostor
obsazen a je možné jej pronajmout. Zástupci SK AS navrhli, že se pokusí oslovit
případné zájemce o pronájem a současně provedou průzkum mezi studenty, ohledně
jejich očekávání.
Slečna Markéta Bednářová se obrátila na pana tajemníka s dotazem ohledně možnosti
použít letos při promocích absolventů taláry, které studenti považují za tradiční oděv.
Dále uvedla, že studenti si uvědomují, že v letních měsících mohou taláry způsobit
obtíže, proto žádají o zvážení možnosti objednat nové, z vhodnějšího materiálu, které
budou k dispozici studentům. V souvislosti s promocemi se také dotázala na fotostěnu
a fotografie, které měly v loňském roce mezi studenty pozitivní ohlas. Pan tajemník
doporučil studentům obrátit se v této záležitosti na proděkana pro studijní záležitosti a
studijní oddělení.
Bc. Mičíková se zeptala na podmínky, za kterých lze zrušit výuku, konkrétně jaký je
nejzazší termín, kdy o tom mají učitelé studenty informovat a zda tuto problematiku
řeší některá ze směrnic. Dotaz vychází ze stížností studentů, že v některých cvičeních
jim například 15 minut po začátku cvičení (dle rozvrhu hodin) bylo oznámeno v
aktualitách, že se cvičení ruší a podobných případů je více. Předsedkyně senátu
požádala studenty, aby se s tímto dotazem obraceli na garanta předmětu a ředitele
konkrétního ústavu.
Slečna Alexandra Tomášová se informovala ohledně možnosti používání mikrofonu
během přednášek. Uvedla, že během některých přednášek nejsou vyučující slyšet,
zejména v posledních řadách. Předsedkyně senátu a členové ZK AS požádali
studenty, aby v takových případech požádali své kolegy, aby přednostně obsazovali
přední řady učebny. V případě, že i přesto potíže přetrvají, mohou studenti požádat
vyučujícího o hlasitější projev, případně o používání mikrofonu.
Bc. Petra Holendová měla dotaz ohledně přípravných kurzů - některé fakulty mají
nastavena pravidla tak, že na závěr se píše test. Pokud v tomto testu student dosáhne
určitého počtu bodů, je automaticky přijat. Předsedkyně AS uvedla, že v tomto případě
by se jednalo o změnu pravidel pro přijímací řízení, která jsme pro tento rok již
schválili. Tuto diskuzi proto bude vhodnější přesunout na začátek příštího ak. roku a
současně o ní bude potřeba informovat pana proděkana pro studijní záležitosti.

Program řádného zasedání AS FP 10.4. 2018
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Projednání a schválení Pravidel sestavení rozpočtu FP VUT v Brně 2018
Informace z kolegia děkana
Informace z AS VUT
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 dnešní zasedání AS FP 15.30 hod.
Verifikoval:

Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.

Mgr. Helena Musilová

předsedkyně AS FP

Ing. Anna Kruljacová
předseda SK AS FP

předsedkyně KAP

