
 
Zápis č. 5 

z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 
konaného dne 16. 5. 2017 

 
 
Účast: viz prezenční listina 

 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 9 ZK a 6 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 3 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 hosta: doc. 
Škapu, pana proděkana Kříže a pana tajemníka Ing. Zámečníka. Paní předsedkyně seznámila 
přítomné s programem.  

Program: 

1. Úvod 
2. Projednaní a schváleni Disciplinárního řádu FP 
3. Předložení Pravidel výběrového řízení studijních a pracovních pobytů v rámci 

mezinárodní spolupráce 
4. Předložení Pravidel výběrového řízení výukových pobytů a školení zaměstnanců 

v rámci mezinárodní spolupráce 
5. Předložení Pravidel realizace studijních programů 
6. Předložení Rozpočtu FP pro rok 2017 
7. Informace z kolegia děkana 
8. Informace z AS VUT 
9. Různé 

 

PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

 

 

 



2. Projednání a schválení Disciplinárního řádu FP 
 

Disciplinární řád FP byl předložený panem děkanem 12.4.2017. Termín pro zaslání 
připomínek byl do 16.4.2017. Předsedkyně informovala o tom, že k předloženému dokumentu 
nepřišly žádné připomínky a připomínky nebyly vzneseny ani na zasedání.  

 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Disciplinární řád Fakulty podnikatelské 
v předloženém znění.  

 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

 

3. Předložení Pravidel výběrového řízení studijních a pracovních pobytů v rámci 
mezinárodní spolupráce 
 

Předsedkyně AS FP informovala, že dne 28.4.2017 byla přeložena Pravidla výběrového řízení 
studijních a pracovních pobytů v rámci mezinárodní spolupráce. Termín pro zaslání 
připomínek je do 19.5.2017. 

 

4. Předložení Pravidel výběrového řízení výukových pobytů a školení zaměstnanců 
v rámci mezinárodní spolupráce 
 

Předsedkyně AS FP informovala, že dne 28.4.2017 byla přeložena Pravidla výběrového řízení 
výukových pobytů a školení zaměstnanců v rámci mezinárodní spolupráce. Termín pro 
zaslání připomínek je do 19.5.2017. 

 

5. Předložení Pravidel realizace studijních programů 
 

Předsedkyně AS FP informovala, že dne 28.4.2017 byla přeložena Pravidla realizace 
studijních programů. Termín pro zaslání připomínek je do 19.5.2017.  

Proděkan Kříž okomentoval návrh „Pravidel realizace studijních programů v části určené pro 
bakalářské a magisterské studijní programy. Pravidla v maximální možné míře přebírají 
ustanovení Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně, ustanovení v těchto pravidlech pouze 
zpřesňují některé odstavce. 

Z hlavních změn je to změna z násobku pro vypisování termínů zkoušek z 1,5 na 1,3 a dále 
pak skutečnost, že zkoušení bude probíhat pouze ve zkouškovém období příslušného 
semestru, následně po skončení zkouškového období LS bude prodloužené zkouškové období 
v délce dvou týdnů pro vykonání zkoušek za zimní a letní semestr. 



Zkoušení mimo tyto termíny upravuje pak Studijní a zkušební řád VUT v Brně. 
 
 
 

6. Předložení Rozpočtu FP pro rok 2017 
 

Předsedkyně AS FP informovala, že dne 5.5.2017 byl předložen Rozpočet FP pro rok 2017. 
Termín pro zaslání připomínek je do 25.5.2017. 

 

7. Informace z kolegia děkana  
 

Pan děkan Informoval o revizi, zpřesnění a zautomatizování výpočtu normohodin. Pro 
všechny akademické pracovníky budou přepočítány normohodiny na reálná data šk. roku 
2016/17. Tento přepočet je zároveň kontrolou pro propočet studentohodin v rámci pravidel 
rozpočtu. Pro propočet je využita aplikace na webu, která je již několik měsíců v provozu. 

 

8. Informace z AS VUT 
 

Na zasedání AS VUT dne 2.5.2017 byl schválený rozpočet AS VUT, byli schváleni členové 
do Vnitřní hodnotící komise a dále se pokračuje v předkládání legislativních dokumentů VUT 
a jednotlivých fakult.  

 

9. Různé 
 
AS FP byl požádán AS VUT, aby byl jmenován zástupce do volební komise VUT a zástupce 
do volební komise pro volbu kandidáta na jmenování rektorem.  

 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje svého zástupce prof. Ing. Petr Dostála, CSc. do 
volební komise VUT a do volební komise pro volbu kandidáta na jmenování rektorem. 
 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

 

Předsedkyně uvedla, že se AS FP sejde v termínech 30.5.2017 a 26.6.2017.  

 

 

 



Program řádného zasedání AS FP 30. 5. 2017  

1. Úvod 
2. Projednaní a schváleni Pravidel výběrového řízení studijních a pracovních 

pobytů v rámci mezinárodní spolupráce 
3. Projednaní a schváleni Pravidel výběrového řízení výukových pobytů a školení 

zaměstnanců v rámci mezinárodní spolupráce 
4. Projednaní a schváleni Pravidel realizace studijních programů 
5. Projednaní a schváleni Rozpočtu FP pro rok 2017 
6. Informace z kolegia děkana 
7. Informace z AS VUT 
8. Různé 

 

PRO: 15 
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 15.16  hod. 

 

 

 

Verifikoval:     Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.                                                 Ing. Tomáš Krejčí 

                             předseda AS FP                                                                předseda SK AS FP 

 

 Zapsala: Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. 

 

 


