Zápis č. 6
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 5. 6. 2018

Účast: viz prezenční listina
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 17 (z toho 10 ZK a 7 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 4 (z toho 2 ZK a 2 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
doc. Škapu a Ing. Zámečníka.
Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem.
Program:
1.
2.
3.
4.

Úvod
Projednání a schválení Rozpočtu FP pro rok 2018
Informace z kolegia děkana
Různé

PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
Schválení Zápisu č. 5 z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské
VUT v Brně konaného dne 22. 5. 2018
Dne 28. 5. 2018 byl všem členům AS FP zaslán zápis z řádného zasedání AS FP ze dne
22.5.2018, termín pro zasílání připomínek byl do 1.6.2018. Dne 4. 6. 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. 5 z řádného zasedání Akademického
senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 22. 5. 2018.
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

2.

Projednání a schválení Rozpočtu FP pro rok 2018

Dne 23. 5. 2018 obdrželi všichni členové AS FP předložený Rozpočet FP pro rok 2018. Dne
30.5.2018 byla rozeslána opravená verze rozpočtu i s komentářem proč k té úpravě došlo.
Termín pro zasílání připomínek bylo do 4. 6. 2018. K předloženému Rozpočtu FP pro rok
2018 nebyly zaslány žádné připomínky.
Pan děkan doplnil, že dne 26.6.2018 proběhne jednání s řediteli jednotlivých ústavů ohledně
příprav Pravidel sestavení rozpočtu pro rok 2019.
Rozpočet VUT byl schválen až 22. 5. 2018. Návrh Rozpočtu FP pro rok 2018 byl předložen
bezprostředně poté, a to 23. 5. 2018. Je žádoucí, aby fakulta měla rozpočet pro letošní rok
schválený co nejdříve. Vzhledem k tomu nebyla dodržena předkládací lhůta. Proto paní
předsedkyně požádala senátory o zkrácení předkládací lhůty na 12 dní.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP zkracuje předkládací lhůtu předložení Rozpočtu FP pro
rok 2018 na 12 dní.
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Rozpočet FP pro rok 2018 v předloženém znění.
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 2
Na závěr tohoto bodu proběhla diskuze ohledně navýšení mtzdových tarifů o 15% a snižování
osobního ohodnocení.

2. Informace z kolegia děkana
Pan děkan:
•

•
•
•
•

Požádal garanty oborů Procesní management a Mezinárodní ekonomika a obchod o
vypsání druhého kola přijímacího řízení. Druhé kolo přijímacího řízení proběhne dne
27.8.2018.
Požádal ředitele ústavů o doplnění údajů v „úvazkárně“ za akademický rok 2017/2018
a o vyjádření se k výsledkům ankety hodnocení výuky studenty.
Poslední zasedání kolegia děkana v tomto akademickém roce proběhne dne 26.6.2018.
Byly vytvořeny nové propagační materiály o VUT v AJ v nákladu 200 ks. V určitých
oblastech jsou chyby, které budou po připomínkách opraveny.
VUT obdrželo 1. cenu v soutěži České marketingové společnosti za kampaň „Sem
patřím“, která je kampaní za loňský rok.

•

Pan děkan poděkoval za pomoc na přijímacím řízení jak zaměstnancům, tak i SKAS.

4. Různé
•
•

•

•

•

•

Ing. Kruljacová informovala, že víkend před začátkem semestru bude SKAS
organizovat akci pro studenty prvních ročníků.
SKAS požádal pana děkana, zda by bylo možné odstranit fotografie prezidenta ČR
v učebnách. Jako důvod studenti uvedli fakt, že na ostatních veřejných vysokých
školách v ČR a jejich fakultách toto není zavedeno, jsme patrně jediná fakulta, která
fotografii prezidenta v učebnách má.
Paní předsedkyně přednesla body týkající se přípravy Pravidel sestavení rozpočtu pro
rok 2019:
− AS FP navrhuje, aby pracovní setkání začala od září roku 2018.
− požádala pana tajemníka, zda by mohl posílat „živé tabulky“ (nikoliv jen Rozpočet
v pdf).
− požádala o bližší specifikaci rozdělení finančních prostředků pro tyto nákladová
střediska: ÚIS, knihovna, Studijní oddělení, Správa IO FP, Děkanát, AD - mzdové
prostředky recenze (viz. Jednotlivé položky rozpočtu).
− Dále proběhla diskuze o možnosti zřízení Ekonomické komise AS FP. K tomuto
bodu se AS FP vrátí na prvním zasedání pro prázdninách.
Pan děkan poděkoval za spolupráci v tomto akademickém roce a pozval všechny na
neformální setkání u příležitosti slavnostního ukončení akademického roku, které se
bude konat v pondělí 25.6.2018 od 13.00 hod.
Paní předsedkyně sdělila, že zatím nebyl stanovený termín pro zasedání AS FP
v akademickém roce 2018/2019. O termínu zasedání budou všichni informováni
emailem.
Na závěr zasedání paní předsedkyně poděkovala všem členům AS FP VUT v Brně za
práci v průběhu celého akademického roku a popřála všem krásné a klidné prázdniny.

Předsedkyně AS FP všem poděkovala za účast a ukončila zasedání AS FP v 15:34 hod.

Verifikoval:

Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.
předsedkyně AS FP

Ing. Anna Kruljacová
předseda SK AS FP

Mgr. Helena Musilová
předsedkyně KAP

