
Zápis č. 7 
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 25. 9. 2018 
 
 
Účast: viz prezenční listina 

 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 9 ZK a 5 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 3 ZK a 4 SK)  
 

AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná. 
 
Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:33 hod. 

 

1. Úvod 
 

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

Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem. 

Program: 

1. Úvod 
2. Projednání a schválení Výroční zprávy FP za rok 2017 
3. Informace z AS VUT 
4. Různé 

 
PRO: 14 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

Paní předsedkyně AS FP informovala, že obdržela od studentky Jitky Drápalíkové žádost na 
odstoupení z SK AS FP z důvodu pracovního vytížení. Na základě žádosti jí bude členství 
ukončeno. Dalším náhradníkem do SK AS FP je student Nikolas Straka, která byl osloven a 
členství v SK AS FP přijal. Paní předsedkyně vyzvala studenta Nikolase Straku, aby složil 
slib člena AS FP VUT v Brně. Na dnešním zasedání složil Nikolas Straka slib, čímž se stal  
členem SK AS FP.. 

Schválení Zápisu č. 6 z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské 
VUT v Brn ě konaného dne 5. 6. 2018 

Dne 3.7.2018 byl všem členům AS FP zaslán zápis z řádného zasedání AS FP ze dne 
5.6.2018, termín pro zasílání připomínek byl do 22.7.2018. Dne 30.7.2018 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. 6 z řádného zasedání Akademického 
senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 5. 6. 2018. 

PRO: 14 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

2. Projednání a schválení Výroční zpráva FP za rok 2017 

Dne 27.8.2018 byla předložena panem děkanem FP Výroční zpráva za rok 2017. Termín pro 
zaslání připomínek byl do 17.9.2018. Připomínky, které předsedkyně AS FP obdržela, byly 
předány vedení FP a poslány všem členům AS FP. Dne 24.9.2018 pan tajemník rozeslal 
upravenou verzi Výroční zprávy FP za rok 2017 se zapracovanými připomínkami. Členové 
AS FP upozornili, že je třeba, aby text prošel ještě jazykovou korekturou.  

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Výroční zprávu o činnosti FP za rok 2017 
v předloženém znění po zapracování připomínek a doporučuje zveřejnění po jazykové 
korektuře. 

PRO: 14 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

3. Informace z AS VUT 
 

• Pan rektor informoval, že na VUT vzniklo Kariérní centrum. 
• Na základě novely vysokoškolského zákona je prodloužena akreditace studijních oborů do 

31.12.2024.  
• Byla uzavřena smlouva o spolupráci s Akademie věd ČR týkající se studia v doktorských 

studijních programech na VUT. 
• Byl přijat Dodatek č. 1 ke směrnici rektora 72/2007, která se týká úpravy závěrečných 

prací.  
• MŠMT registrovalo novely vnitřních předpisů VUT, konkrétně Statutu VUT, 

Stipendijního, Studijního a zkušebního řádu VUT. Nyní jsou k dispozici na webových 
stránkách univerzity.  

• Dne 13.7.2018 byla odeslána žádost o institucionální akreditaci VUT, která je v řízení. 
NAU má na řízení 150 dní. V listopadu by měly proběhnout návštěvy na VUT a fakultách. 
Následné rozhodnutí lze očekávat v dubnu 2019.  

• Na webových stránkách VUT je zveřejněno vyhodnocení ankety o nejlepšího pedagoga za 
jednotlivé fakulty a VUT. Předávání ocenění proběhne na akademickém shromáždění 
VUT dne 27.11.2018. 

• Hodnocení kvality: připravuje se směrnice VUT, je to v gesci pana prorektora Doupovce a 
paní prorektorky Režňákové. 



• Byla vydaná Směrnice č. 10/2018, která se věnuje postupu vydávání publikací 
v nakladatelství VUTIUM. V edičním plánu budou naplánované publikace max. 3 roky. 

• Ve dnech 22.10. – 26.10.2018 v rámci knihovny proběhne týden otevřeného přístupu. 
• Byl schválen Plán realizace strategického záměru VUT pro rok 2019. 
• K hodnocení studentské ankety se připravuje směrnice.  
• Ing. Kruljacová žádá otevření diskuse k technickým „F“. Dále sdělila informace ze 

zasedání AS VUT. Diskuse bude vedena na zasedání KD, kde bude přítomen pan děkan i 
pan proděkan Kříž. Dále proběhla diskuse k tomuto tématu. 
 
4. Různé 

• Proběhla diskuse o tom, zda AS ustaví ekonomickou komisi. Předsedkyně AS FP dotázala 
členů, zda chtějí vytvořit Ekonomickou komisi, která může vést diskuse s vedením fakulty 
nad rozpočtem a rozpočtovými pravidly. Komise má právo přijímat usnesení a může dávat 
doporučení AS FP. Vzhledem k malému počtu zástupců zaměstnanecké komory bude 
hlasování o ustavení Ekonomické komise odloženo na další zasedání, které proběhne 
v říjnu.  

• Dále paní předsedkyně informovala o tom, že členům AS FP byl rozeslán návrh 
Rozpočtových pravidel předložený děkanem. Požádala o prostudování. Dnes pan tajemník 
zaslal tabulku, kde je uvedeno detailnější členění rozpočtu FP. Na dalším zasedání AS 
bude otevřena diskuse a následně lze zasílat případné připomínky.  

• Bc. Holendová se dotázala na odstraněné skříňky v prostorách u knihovny, zda mohou 
studenti dostat zpět jejich obsah. Pan tajemník sdělil, aby zaslali požadavek, a dále se 
domluví na předání. 

• Bc. Warzecha se dotázal, proč musí dokládat na Studijním oddělení úředně ověřenou 
kopii diplomu i jako pokračující absolvent. Ing. Kruljacová vznese dotaz na dalším 
zasedání Kolegia děkana. 

• Dr. Schüller se dotázal na již diskutované zakoupení gaučů pro studenty na FP. Ing. 
Kruljacová sdělila, že na základě dohody s panem děkanem pošle požadavky.  

• Dále Ing. Kruljacová v zastoupení Ing. Tesařovou, sdělila pozvání na blížící se Ples VUT 
2018. 

• Paní předsedkyně AS FP zopakovala termíny řádných zasedání AS FP VUT v Brně: 
23.10.2018; 20.11.2018; 18.12.2018 (termín prosincového zasedání bude ještě upřesněn).  

 

V 15.04 odešel doc. Doskočil. 

V 15.06 odešel prof. Koráb. 

V 15.07 odešla Mgr. Musilová. 

Program řádného zasedání AS FP 23.10.2018  

1. Úvod 
2. Informace z kolegia děkana 
3. Informace AS VUT v Brně 
4. Různé 

 
 
PRO: 11 
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 15.11 hod. 

 

 

 

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

                          předsedkyně AS FP                                              předsedkyně KAP      

 

 Ing. Anna Kruljacová 

                          předseda SK AS FP 

 


