Zápis č. 2
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 7. 2. 2017

Účast: viz prezenční listina
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 10 ZK a 6 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 2 ZK a 3 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 hosty: doc.
Škapu, pana tajemníka Ing. Zámečníka. Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem.

Program:
1. Úvod
2. Projednání a schválení Pravidel sestavení rozpočtu FP pro rok 2017
3. Předložení Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FP VUT v Brně
pro rok 2017
4. Informace z kolegia děkana
5. Informace z AS VUT
6. Různé
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Projednání a schválení Pravidel sestavení rozpočtu FP pro rok 2017
Dne 9. 1. 2017 byla předložená AS FP Pravidla sestavení rozpočtu FP pro rok 2017. Požádala
o zaslání případných připomínek do 31. 1. 2017. Připomínky neobdržela žádné.

Doc. Brychta by navrhoval zrušení smluvního koeficient povinnosti, volitelný/povinně
volitelný. Tento bod v pravidlech není opodstatněný i v rámci mezifakultní výuky. Pan Dr.
Svirák dále doplnil, že tento bod byl již diskutován před rokem a nevidí v tom taktéž rozdíl,
nějaký racionální důvod. Pan děkan dodal, že daný bod byl již diskutován a nebude
koeficienty měnit. Tyto pravidla převzala fakulta dle vzoru VUT. Dále sdělil názor na změny.
V 14.37 hod. přišel doc. Zinecker, Dr. Kučerová,

Paní předsedkyně dala hlasovat o připomínce „zrušení koeficientu povinnosti“; str. 3, bod 3.
PRO: 3
PROTI: 6
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 7
Na základě hlasování, bude koeficient povinnosti ponechán v Pravidlech rozpočtu FP pro rok
2017.
Dále pan doc. Brychta sdělil technickou připomínku týkající se bodu č. 4 na str. 4. Připomínka
bude zapracovaná.
V 14.44 hod. přišla Mgr. Musilová.

Dále předala slovo panu tajemníkovi, který informoval o změnách.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje návrh Pravidel sestavení rozpočtu FP pro rok
2017 v předloženém znění s jazykovou úpravou na str. 4.
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 2

Dále paní předsedkyně sdělila, že dnes na AS VUT v Brně byla schválena i pravidla rozpočtu
VUT, o dalším postupu budou informováni.

3. Předložení Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FP VUT v Brně
pro rok 2017
Dne 7. 2. 2017 byl předložen Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FP VUT v Brně pro rok
2017. Požádala o zaslání případných připomínek nejpozději do 24. 2. 2017. Dříve pod názvem
ADZ, nyní pod novým názvem dle změny MŠMT. Nedojde k zásadním změnám pouze
jazykové korektuře. Dále předala slovo panu děkanovi.
Vycházel při přípravě s vedením FP z ADZ. Dále by spíše plánoval připravit do 31.8.2017
úpravy dle legislativy na další rok a v rámci toho uspořádat mimořádné zasedání nad ADZ.
Návrh byl již projednán s rektorem VUT, neměl mnoho připomínek. Jen v oblasti cílové:
internacionalizace, posílení hospodářské činnosti. Dále větší diskuse s rektorem neproběhla.
Ve spolupráci s Ing. Kamlerovou proběhnou úpravy.

4. Informace z kolegia děkana
•
•

•
•
•

•
•
•

Zítra, 8.2.2017 od 14.30 hod. ve velké zasedací místnosti děkana proběhne schůzka
AS FP a KD nad Organizačním řádem. Je připravena Důvodová zprávu od Mgr.
Musilové.
Dne 17.2.2017 od 9.30 hod. v posluchárně P381 se uskuteční Akademické
shromáždění.
Akademičtí pracovníci a studenti doktorského studia budou
informováni o těchto skutečnostech: Dopad novely VŠ zákona na oblast pedagogiky,
Věda a výzkum na FP, Internacionalizace na FP a Erasmus výjezdy, Oslavy 25. let FP.
Poděkoval za spolupráci na Dnu otevřených dveří studentům SK AS.
V rámci Dnu otevřených dveří požádal proděkana Kříže a SK AS o spolupráci při
další termínu, který se uskuteční v sobotu dne 11.3.2017 od 11.00 hod.
Ve spolupráci s SK AS FP pořádá Den otevřených dveří pro naše studenty
bakalářských oborů, za účelem větší informovanosti o dalším studiu, tak aby co
nejméně našich studentů odcházelo na jiné univerzity studovat magisterské obory. Dne
14. 3. 2017 v 14.30 hod. požádal SK AS, aby oslovili naše studenty (Facebook).
Shromáždění se zúčastní i garanti oborů, aby studenty seznámili s programy. Pro obor
EBF byl vybrán dřívější termín, a to na dne 1.3.2017.
Den otevřených dveří pro studenty doktorského studia se uskuteční dne 5. 4. 2017
v 9.00 hod. a v 11.00 hod. Požádal školitele o účast.
Dne 24.2.2017 bude vyhlášen Děkanský den, z důvodu konání Studentského plesu FP.
Požádal akademické pracovníky, aby informovali, kdo se zúčastní konference ICEM,
aby se rezervovalo ubytování již nyní.

5. Informace z AS VUT
o Byl schválen Státu FP.
o Prorektor Doupovec informoval, že bylo vyhověno žádosti Fakulty podnikatelské
posunutí výuky v zimním semestru o jeden týden z důvodu oslav 25. výročí FP.
o Materiály NAU, již zmiňované panem děkan, jsou k vidění jako příloha zápisu KR
z 31.1.2017.
o Dne 3.2.2017 proběhla schůzka studijních proděkanů s panem prorektorem
Doupovcem nad Studijním zkušebním řádem, který bude výhledově předložený. Dále
paní Mgr. Musilová upozornila především studenty na různé změny: bude se zavádět
vážený studijní průměr, tudíž se bude do studijního průměru do získávání stipendia
započítávat i neúspěšné termíny zkoušek. Dále neměly by být opravné termíny
zápočtů, pokud jinak nestaví dokumentace předmětu (doporučila prostudovat karty
předmětu, zda umožňuje garant předmětu opravný termín zápočtu). Neomluvená
absence na povinné výuce může být důvodem ukončení studia. Počet opravných
termínů bude jeden řádný a jeden opravný. Na fakultách může, ale nemusí ve své
vnitřní normě povolit i druhý opravný termín. Dále při opětovném zapsání předmětu a
ten předmět má být zakončený zkouškou po předchozím získání zápočtu, tudíž pokud
student získal zápočet při prvním získání zápočtu nebude se mu zápočet přenášet
k tomu druhému zapsanému předmětu. Tzn., že musí udělat znovu zápočet i zkoušku,
kterou předtím nesložil. V rámci těchto informací požádala o šíření mezi studenty. Bc.
Kruljacová se dotázala na možnost výběru oponentů samotnými studenty, ale měl by
je přidělovat ředitel ústavu. Paní Mgr. Musilová doplnila, že ano. Pan děkan vstoupil
do konverzace a sdělil, že tyto informace bude podávat na akademickém shromáždění,
které se uskuteční v pátek 17.2.2017. Dále pak paní místopředsedkyně doplnila, že
tento diskutovaný dokument je zatím v přípravě a studenti jsou nyní pouze
informovali o možných změnách. Změny se budou se týkat dalšího akademického
roku 2017/2018; tzn., že od zimního semestru dojde ke zpřísnění pravidel.
o Svobodné předměty: připravuje se Směrnice rektora a financování se řeší v pravidlech
rozpočtování.
o Připravuje se seminář na užívání systému Google pro doktorandy a akademiky. Máme
zájem jako VUT o zapojení do Národního centra pro elektronické informační zdroje.
o ICV bude zřízené karierní centrum a měl by fungovat portál práce a praxe pod ICV.
o Byl schválený nový stipendijní řád, který nyní podléhá registracemi MŠMT do 30 dnů
by měl být MŠMT registrovaný.
o Byl schválen Řád CŽV.
o Den 17.5.2017 bude Rektorský sportovní den VUT.
o VUT vypustilo novou kampaň VUT, která je zaměřena, aby na VUT přišlo více
děvčat.
V 15.20 hod. odešel doc. Brychta.

6. Různé
•

•

Na schůzce s panem rektorem nad Plánem strategického záměru bylo vedení FP a i AS
FP požádáno, aby se vyjádřili k problematice tarifů na VUT. Paní předsedkyně
požádala o názory senátorů a i oslovení kolegů na ústavech, a aby případné náměty
zaslali do 19.2.2017. Následně tyto návrhy budou zapracovány a zaslány panu
rektorovi. Dále předala slovo panu tajemníkovi, který seznámil přítomné
s problematikou. Informoval o zvýšení tarifu o 10% paní ministryní školství. Každého
odkazuje na mzdové prostředky VUT, rozděleno na dvě kategorie, akademiky a THP
pracovníky. Tato změna by se měla realizovat cca od 1.5.2017 a k tomu se váže další
sociální fond. Dále informoval o systému nárůstu na základě tarifního zvýšení. Dále
proběhla diskuse.
Dne 14.2.2017, se uskuteční přednáška ministra financí Andreje Babiše na téma:
Otázky fiskální a daňové politiky. Účast je pro studenty po registraci, zaměstnanci po
předložení zaměstnanecké kartičky.

Program řádného zasedání AS FP 7. 3. 2017
1. Úvod
2. Projednání a schválení plánu Strategického záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FP VUT v Brně
pro rok 2017
3. Informace z kolegia děkana
4. Informace z AS VUT
5. Různé

PRO: 16
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 15.35 hod.

Verifikoval:

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

Zapsala: Marie Ráčková

Bc. Tomáš Krejčí
předseda SK AS FP

