
Zápis č. 10 
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 28.11 2017 
 
 
Účast: viz prezenční listina 

 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 11 ZK a 8 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 1 ZK a 1 SK)  
 

AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná. 
 
Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:29 hod. 

 

1. Úvod 
 

Paní předsedkyně AS FP Ing. Smolíková přivítala všechny přítomné, zvláště pak hosty: doc. 
Škapu. Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem.  

Program: 

1. Úvod 
2. Slib člena AS 
3. Projednání a vyjádření se k předloženým akreditacím a reakreditacím 
4. Navrhnutí a volba zástupce do RVŠ za FP pro období 2018-2020 
5. Diskuze a připomínkování Volebního řádu AS FP 
6. Informace z kolegia děkana 
7. Informace z AS VUT 
8. Různé 

 
 
PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 
2. Slib člena AS 

 

Paní předsedkyně na začátku zasedání informovala, že bude dodatečně složen slib členů 
omluvených z ustavujícího zasedání AS FP, Ing. Mráčka a Ing. Svirák. Dále nové členy 
seznámila se Slibem člena AS a přečetla jeho znění. Noví členové složili slib a obdrželi 
osvědčení o členství v AS FP. 

 

 

 



3. Projednání a vyjádření se k předloženým akreditacím a reakreditacím 
 

Dne 21.11.2017 předložil pan děkan žádost o akreditaci bakalářského studijního programu 
Ekonomika a management. Žádné připomínky nebyly sděleny.   

Předsedkyně požádala členy AS FP o zkrácení předkládací lhůty ze 4 na šest dnů.   

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP zkracuje předkládací lhůtu ze 4 na šest dnů. 

PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP bere na vědomí předloženou žádost o akreditaci 
bakalářského studijního programu Ekonomika a management. 

PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

Pan děkan podotkl, že o předložené akreditaci bude hlasovat Vědecká rada FP a dále bude 
předána Radě pro vnitřní hodnocení. 

 

4. Navrhnutí a volba zástupce do RVŠ za FP pro období 2018-2020 
 

Dne 25.9.2017 byla FP vyzvaná předsedou AS VUT doc. Hanáčkem k delegování člena Rady 
vysokých škol za FP pro období 2018-2020. Na řádném zasedání AS FP dne 10.10.2017, po 
vzájemné dohodě členů AS FP dle diskuse bylo dohodnuto, že proběhne volba člena RVŠ až 
novým senátem na prvním zasedání AS FP. V RVŠ jsou již zástupci za AS VUT Mgr. 
Musilová a za SK AS Ing. Kruljacová. Předsedkyně požádala o návrhy dalšího člena. Ing. 
Kruljacová navrhla pana Ing. Mráčka, který s návrhem souhlasí. Po té proběhla tajná volba.   

Jmenovaný byl zvolen všemi hlasy. 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje jako člena RVŠ za FP pro období 2018-2020 
pana Ing. Pavla Mráčka, Ph.D. 

PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

Paní předsedkyně sdělila, že o tomto výsledku bude informovat předsedu AS VUT  a AS 
VUT bude dále tohoto člena schvalovat.  

 

 

 



5. Diskuze a připomínkování Volebního řádu AS FP 
 

Na ustavujícím zasedání požádala předsedkyně AS FP o zaslání případných připomínek 
k průběhu voleb do AS a  k volebnímu řádu AS. Připomínky obdržela od Volební komise:  

• Zvýšit počet členů volební komise; 
• Změna volební místnosti (P292); 
• Větší volební urny (pro hlasování do Studentské komory AS); 
• Vystavení formuláře pro návrh kandidáta na webových stránkách FP; 
• Pořízení plent; 
• Přidělení práv volební komisi pro vystavení informací ohledně navržených kandidátů 

a výsledků voleb na stránky FP (v danou dobu voleb); 
• Upřesnit hranici pro určení náhradníků (co dělat v případě, že nevyjde celé číslo, např. 

kandidát získá 7 hlasů, hranice bude vycházet 7,333); 
• Zvážit prodloužení termínů na vystavení seznamu kandidátů a výsledků voleb na 

webových stránkách FP; 
• Zvážit elektronické hlasování ve volební místnosti. 

 

Byla otevřena diskuze.  

Paní Mgr. Musilová sdělila, v návaznosti na ustavující zasedání AS VUT, že podala návrhy na 
úpravu volebního řádu VUT i volební kampaně. Pan prof. Koráb také nastínil problém 
kampaně a dotázal se, zda bude kampaň dalším bodem připomínek a bude se k ní AS FP 
vracet. Paní předsedkyně sdělila, že všechny připomínky, které obdrží, budou členům AS 
rozeslány. 

Dále probíhala diskuze o průběhu voleb do AS na FP. 

Ing. Kruljacová upozornila na fakt, že v zápisech není uvedeno, jak členové AS FP hlasují (je 
zde pouze uvedeno, kolik členů bylo pro, proti a kdo se zdržel). Apelovala tedy, aby se 
přítomní hosté nesdělovali informace, kdo jak hlasoval.  

Paní předsedkyně požádala o případné připomínky k volbám do AS a uvedla, že budeme 
čekat na vyjádření AS VUT a rektora. Nejsme jediná z fakult, kde byl nestandardní průběh 
voleb. 

 

6. Informace z Kolegia děkana 
 

• Dnes proběhlo KR, kterého se zúčastnil člen akreditační komise prof. Lábík.  
• Prorektor Doupovec vyzýval fakulty, jaké chtějí pokrývat oblasti vzdělávání v rámci 

institucionální akreditace. Dále byly úvahy, na kolik šíře těch jednotlivých podoblastí 
pokrývá oblasti vzdělávání. Dnes na zasedání bylo řečeno: když jednu oblast neprojde, 
neznamená to, že všechny oblasti zamítáme. Může se stát, že by FP dostala 
institucionální akreditaci na oblast ekonomie pouze na stupeň BC. Což znamená, 
abychom byli kryti institucionální akreditací. VUT potřebuje ke schválení těchto 
oblastí schválení VR VUT, a schválení fakultních VR. 



• VUT mobil: uzavřena překlenovací smlouva na telekomunikační služby, jejíž zvýšené 
ceny budou platné od 8. 12. 2017 a jsou uvedeny na intraportálu. VUT  obdrželo 
jednu  nabídku  od  současného  operátora,  nová smlouva může být uzavřena nejdříve 
po 1.12. 2017. Ceny jsou nižší než v překlenovací smlouvě, ale vyšší než v současné a 
by měly by začít platit od 1. 1. 2018. 

• Výuka cizích jazyků: na poradě studijních proděkanů došlo ke shodě na návrhu 
směrnice. Hlavní změny: v bakalářském studiu dochází ke zvýšení požadované úrovně 
anglického jazyka na alespoň B1, v magisterském studiu je výuka cizích jazyků, popř. 
odborné terminologie v angličtině v kompetenci fakulty.  

• Pan děkan dále pozval členy AS FP na akci „Vánoční strom“, která se koná dne 
11.12.2017 od 14.00 hod a na pozdější setkání s důchodci (od 15:00). Dále požádal o 
pomoc při realizaci zítřejšího zdobení stromečku. 

 

 

7. Informace z AS VUT 
 

• Proběhlo první zasedání, ustavovaly se komise, naše fakulta má zastoupení téměř ve 
všech. Tam kde zatím zastoupení nemá, hlásí se paní Mgr. Musilová. Předsedou AS 
VUT zůstává doc. Hanáček, předsedou komory SK AS VUT Ing. Maxera, předsedou 
komory akademických pracovníků prof. Vávrová. Složení komor a komisí je uvedeno 
v zápise z ustavujícího zasedání AS VUT na webových stránkách VUT.  

• Další řádné zasedání je plánováno až na16.1.2018, kde budou stanovovány další 
termíny jednání. 

 

 

8. Různé 
 

• Pokladnička AS FP: minulý rok byla vybrána finanční částka na zakoupení dárků pro 
děti z pěstounských rodin. Tato částka nebyla utracena, proto předsedkyně AS FP 
požádala členy AS o svolení k zakoupení dárků ze seznamu u vánočního stromu. 
S tímto členové AS souhlasili.  

• Byl schválen nový Jednací řád AS FP. Z toho vyplývá nově povinnost na začátku 
zasedání schvalovat zápis z minulého zasedání. Pracovní verze zápisu musí být 
zaslána nejpozději do dvou týdnů od ukončení zasedání všem členům AS FP k 
připomínkování. Nejpozději dva dny před zasedáním AS FP musí členové AS obdržet 
konečnou verzi zápisu.  

• Od prosince budou opět probíhat schůzky se zástupci SK AS. V rámci toho požádala 
předsedkyně AS pana děkana o zázemí, zapůjčení zasedací místnosti. 

• SKAS VUT reprezentoval VUT v rámci oslav 17. listopadu v Praze. 
• Polovina SKAS FP se podílí na organizaci plesu VUT. 
• Na webových stránkách fakulty je uvedeno, že Manažerská informatika má platné dva 

druhy otázky ke SZZ. Bc. Šimončičová se dotázala, které jsou platné. Pan děkan 
sdělil, že se obrátí na garanta oboru, který vše upraví. 

 

V 15.22 hod odešla Mgr. Musilová a A. Tomášová. 



Na základě dotazu pana prof. Korába k připomínkám ke Směrnici o přijímacím řízení na 
bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2018/2019 od 
proděkana Kříže, žádá předsedkyně AS o zaslání připomínek do 12.12.2017. 

Další řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhne dne 19.12.2017 ve 10.30 v zasedání 
místnosti děkana. Jediným bodem k projednání je schválení: 

∗ Směrnice o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní 
programy pro akademický rok 2018/2019 

∗ Směrnice k přijímacímu řízení DSP na ak.r.2017/2018. 
 
PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

Zasedání AS VUT a AS FP předběžně: 

• 16.1.2018 
• 13.2.2018 
• 13.3.2018 
• 10.4.2018 
• 8.5.2018 (květnové zasedání, vzhledem k st. svátkům, bude ještě upřesněno). 

 

 

Předsedkyně AS FP všem poděkovala za účast a ukončila dnešní zasedání AS FP 15.20  hod. 

 

 

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

                          předsedkyně AS FP                                              předsedkyně KAP      

 

 

 Ing. Anna Kruljacová 

                          předseda SK AS FP 

 

 

 

 Zapsala: Marie Ráčková 


