Zápis č. 1
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 9.1.2017

Účast: viz prezenční listina
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 10 ZK a 7 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 2 ZK a 2 SK)
AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná.
Jednání AS FP bylo zahájeno v 13:00 hod.

1. Úvod
Paní předsedkyně AS FP Ing. Smolíková přivítala všechny přítomné, zvláště pak hosty: doc.
Škapu, pana tajemníka Ing. Zámečníka a pana proděkana Kříže. Paní předsedkyně seznámila
přítomné s programem.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Projednání a schválení Statutu FP
Projednání a schválení členů VR FP
Předložení Pravidel sestavení rozpočtu FP pro rok 2017
Informace z kolegia děkana
Různé

PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Projednání a schválení Statutu FP 2017
Dne 12. 12. 2016, pan děkan předložil Statut FP 2017. Paní předsedkyně požádala senátory o
zaslání připomínek nejpozději do 3. 1. 2017. Žádné připomínky žádné neobdržela. Dne 5. 1.
2017 pan děkan, jako podklad pro schválení Statutu FP, předložil Organizační řád FP, a to

z toho důvodu, že ve Statutu FP v čl. 38 na něj odkazuje. Organizační řád však není
předmětem dnešního jednání, připomínky bude možné zasílat až po předložení vedením FP.
Paní Mgr. Musilová vznesla připomínku, která vzešla z jednání s prorektorem Doupovcem a
z komunikace o Disciplinárním řádu VUT, kdy panuje shoda o tom, že musí být mezi
vnitřními předpisy fakulty v čl. 44 odst. 1, písmeno i) uveden Řád učeben a počítačové sítě.
Pan děkan doplnil: Vysokoškolský zákon definuje fakultu/univerzitu jako místo, které
zabezpečuje vzdělávací programy a tvůrčí činnosti. V našem Statutu FP v čl. 39, bod 1; ústav
je základním fakultním vzdělávacím, tvůrčím a akademickým pracovištěm. Rád by, aby bylo
vyškrtnuto slovo „ akademickým“ a ponechali pouze: „ústav je základním fakultním
vzdělávacím a tvůrčím pracovištěm“.
Ing. Luňáček se dotázal, zda má naše fakulta nějaký řád učeben. Pan děkan dodal, že
v průběhu roku 2017 se budou vnitřní předpisy vytvářet a upravovat tak, aby byly v souladu
s vnitřními předpisy VUT v Brně.
V 13.08 hod. přišla Ing. Kučerová.

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Statut FP v předloženém znění a se
zapracováním připomínek.
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Projednání a schválení členů VR FP
Dne 9. 12. 2016 pan děkan předložil návrh členů Vědecké rady FP pro období 2017 - 2020.
CV jednotlivých členů byly k nahlédnutí na sekretariátu děkana.
Paní předsedkyně dala hlasovat o hlasování návrhu členů Vědecké rady jako o celku a ne o
jednotlivcích.

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje, aby se o Vědecké radě jednalo jako o celku.
PRO: 14
PROTI: 1
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 2

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP souhlasí, že hlasování o složení Vědecké rady FP bude
veřejné.
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Vědeckou radu FP v přeloženém znění.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1

4. Předložení Pravidel sestavení rozpočtu FP pro rok 2017
Paní předsedkyně informovala, že dnes v poledne všem senátorům rozeslala předložená
Pravidla sestavení rozpočtu FP pro rok 2017 a požádala o zaslání případných připomínek do
31. 1. 2017. Dále předala slovo panu tajemníkovi, Ing. Zámečníkovi, který informoval o
změnách v dokumentu. Pan tajemník dále informoval, že dle pokynu pana děkana, který tyto
pravidla rozpočtu předkládá, nedošlo v pravidlech ke změně. Největší částka ze zdroje pro
institucionální podporu organizace, pro výuku se bude rozdělovat stejným klíčem jako loni.
Pouze malá změna, vzhledem k nastavení na MŠMT, kdy nedodává podklady pro RIV, je zde
popsán následující algoritmus. Jestliže fiskální rok 2016 byl z 1/3 přerozdělován dle
dosažených RIV okna 2009-2013, tak v letošním roce by se mělo přerozdělovat dle okna
2010-2014. Jelikož tyto RIV body nejsou známy, byly přepočteny na úroveň fakulty, bude
odříznut rok 2009 a nahrazen rokem 2014. Dále informoval o přerozdělování. Také
informoval, že proběhla změna ve zdrojích, číslování, a to ze 4-místného na 5-místné.
Pan Ing. Luňáček se dotázal: okno 2009/13 by se mělo nahradit 2010/14, protože ho
nebudeme mít k dispozici, tak k oknu 2009/13 přičteme rok 2014? Pan tajemník odpověděl,
že nikoli, okno 2009 odděláme a za rok 2013 přiřadíme rok 2014. Nejsou zatím směrně
z ministerstva. Dále proběhla diskuse. Pan děkan požádal proděkanku Kocmanovou provést
odhady na chybějící rok.
Paní předsedkyně požádala o zasílání případných připomínek do 31. 1. 2017.

5. Informace z kolegia děkana
•

Bylo vydáno Rozhodnutí rektora č. 19/2016; Časová struktura akademického roku
2017/18.

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Stav přípravy studijních předpisů VUT: návrhy Stipendijního řádu, Disciplinárního
řádu, Řádu CŽV byly již předloženy AS VUT k projednání.
Pan prorektor Doupovec již zapracoval návrh nového Studijního a zkušebního řádu
VUT, po zapracování připomínek Právního odboru rektorátu, bude svolána porada
studijních proděkanů. Předpoklad předložení AS VUT je měsíc únor nebo březen
2017.
Posledním předpisem pak bude Řád studijních programů, který bude popisovat
procesy týkající se akreditací studijních programů na VUT.
Proběhne návštěva rektora z Nižního Novgorodu na VUT, 26. 1. 2017 od 9:00 hod. do
11:30 hod. plánováno jednání na rektorátě VUT, od 13:30 hod. do 16:00 hod.
plánováno jednání s děkany a řediteli VŠ ústavů, 27. 1. 2017 od 9:00 hod. plánována
návštěva laboratoří CEITEC, FSI a FEKT. Děkani požádáni o vstřícnost.
Dozorčí rada KAM proběhla 29. 11. 2016. Byla schválena Smlouva o ubytování na
rok 2017/2018 a na základě kladného stanoviska Dozorčí rady KAM bylo vydáno
Rozhodnutí rektora č. 21/2016: Pravidla pro ubytování studentů a zaměstnanců VUT v
Brně na kolejích VUT v Brně v akademickém, roce 2017/2018.
Upozornil na zápis z jednání Rady NAU 29. – 30. 11. 2016 byl přílohou zápisu KR ze
dne 13. 12. 2016. Upozorněno na to, že na str. 3 tohoto zápisu NAU připouští možnost
několika studijních plánů (zaměření, specializací) v rámci jednoho studijního
programu. Do návrhu nového SZŘ VUT byla proto zakomponována možnost, aby
student povinně volil nějaký blok povinně volitelných předmětů.
Paní prorektorka Armutidisová upozornila, že od 1. 1. 2017 nesmí být použity žádné
formuláře se starým logem VUT.
Pan prorektor Grmela informoval o Programech Horizont 2020.
Doc. Hanáček Informoval, jaké dokumenty budou projednány dne 10. 1. 2017 na
zasedání AS VUT.
Informoval o financování fakult, zatím není konsenzus mezi fakultami. Pro rok 2017
budou pravidla rozpočtu velmi podobná jako v minulém roce.
Pan děkan informoval o plánovaném akademické shromáždění FP. Bude svoláno na
polovinu února 2017.
Dne 14. 2. 2016 od 15.00 hod. v P384, proběhne na FP přednáška ministra financí,
Ing. Andreje Babiše.
Požádal ředitele ústavů o zaslání Cílů kvality do 14 dnů (zhodnocení cílů za minulé
období).

6. Různé
•

Paní Mgr. Musilová pouze doplnila informace k předkládání vnitřních předpisů VUT.
Disciplinární řád VUT byl předložen, AS VUT by měl o něm jednat zítra. Na začátku
roku byl předložen Řád CŽV a Stipendijní řád VUT, které budou zítra poprvé
projednány, nemohou být ještě schváleny, mohou být schváleny až 7. 2. 2017. Dle
informací pana prorektora Doupovce bude Studijní a Zkušební řád VUT předložen

•

•
•

•

•

nejpozději v pondělí 27. 2. 2017, tzn. že první projednání AS VUT bude dne 7. 3.
2017 a druhé projednání s možností schválení by bylo na dalším zasedání AS VUT
dne 7. 4. 2017. Na to budou navazovat i vnitřní předpisy fakulty, hlavně Disciplinární
řád FP.
Ing. Juřica podal dotaz ze strany studentů, a to ohledně studijního programu ŘEP, kdy
nově běží aktuálně akreditovaný program. Studenti se ptají, vzhledem k SZZ ohledně
okruhů ústních SZZ, zda budou v letošním akademickém roce nové okruhy s ohledem
na novou akreditaci. Pan děkan dodal, že je to spíše otázka na proděkana Kříže. Dále
pan proděkan sdělil informace k podanému dotazu. Okruhy se vystavují zpravidla
měsíc před SZZ, pokud garant předloží modifikované, musí Vědecká rada návrh
schválit. Je to na garantovi programu.
Ing. Luňáček se dotázal na opravu skříněk v prostorách vedle knihovny. Pan tajemník
dodal, že bude provedena.
Paní Mgr. Musilová informovala o některých postřezích k Organizačnímu řádu: jsou
to připomínky k původní verzi nikoli k předložené; vymezení garanta předmětu k jeho
oprávnění povinností, bližšího vymezení dalších součástí i konkrétně SO, proděkana
pro vnější vztahy, objasnit co je ve vazbách organizační struktury míněno, upřesnit
vazby a vztahy, kdy u poradních sborů by měla být přímá vazba na děkana. Pan
proděkan Kříž upřesnil: garant studijního předmětu - staronový pojem, je možná ještě
úprava od pana rektora, tudíž není blíže specifikováno. Pan děkan dodal, že při
úpravách řádu volil raději menší specifikaci určitých pojmů. Dále objasnil, proč není
více specifikováno. Paní předsedkyně sdělila, že dnes rozešle všem členům AS
Organizační řád. Na příštím zasedání AS FP však schvalování nebude.
Slečna Bc. Kruljacová sdělila, že jí přišlo hodně dotazů ze strany studentů ohledně
SZZ, zda by bylo možné vyhotovit nějakou směrnici/protokol, na základě čeho se
hodnotí ústní část. Protože mnohokrát se stane, že názory komisí jsou odlišné. Pan
proděkan Kříž podotkl, že na toto se žádná směrnice/protokol vytvořit nedá.
Hodnocení SZZ je plně v pravomoci komise. Takto hovoří všechny nadřazené
předpisy. Pro tento akademický rok bude větší důraz a kontrola na to, jakým
způsobem budou sestaveny komise, tak aby bylo vyváženo. Budou se provádět i
namátkové kontroly, např. jak dlouho je student před komisí (tzn., že by měl student
před komisí strávit zhruba 30-35min.).
Pokladnička – v minulém roce na zasedání byla vybrána hotovost do dvou
pokladniček. Dohromady se vybralo 7.700 Kč, z čehož za 1.700 Kč se zakoupily
dárky pro děti z pěstounských rodin. Celkem zbyla hotovost 6.000 Kč. Dotázala se
členů na možné další využití těchto peněz a požádala o zasílání případných návrhů.

Program řádného zasedání AS FP 7. 2. 2017
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Projednání a schválení pravidel rozpočtu FP
Informace z kolegia děkana
Informace z AS VUT
Různé

PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
Navržený seznam byl všemi hlasy přítomných schválen.

Předsedkyně AS FP všem poděkovala za účast a ukončila dnešní zasedání AS FP 14.02 hod.

Verifikoval:

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

Zapsala: Marie Ráčková

Bc. Tomáš Krejčí
předseda SK AS FP

