Zápis č. 7
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 26. 6. 2017

Účast: viz prezenční listina
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 11 ZK a 6 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 9:00 hod.

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

Program:
1. Úvod
2. Projednání a schválení Rozpočtu FP pro rok 2017
3. Projednání a schválení Jednacího řádu Vědecké rady FP VUT v Brně
4. Projednání a schválení Jednacího řádu učeben a počítačové sítě
5. Projednání a schválení Volebního a jednacího řádu AS FP
6. Projednání a schválení Pravidel realizace studijních programů
7. Projednání a schválení Jednacího řádu AS FP
8. Informace z AS VUT v Brně
9. Informace z kolegia děkana
10. Různé
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Projednání a schválení Rozpočtu FP pro rok 2017
Rozpočet FP byl znovu předložen panem tajemníkem dne 8. 6. 2017. Termín pro zasílání
připomínek bylo možné zasílat do 22.6.2017. Paní předsedkyně požádala pana tajemníka o
zopakování připomínek, které zazněli na minulém zasedání AS FP, a seznámil přítomné
s komentáři. Pan děkan doplnil, že do výpočtu úvazku započítávat KS a EBF, za oba typy
studia budou příplatky KS 300 Kč, v sobotu 450 Kč, EBF 450 Kč.
Dále proběhlo hlasování o zkrácení předkládací lhůty předloženého Rozpočtu FP.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP zkracuje předkládací lhůtu předložení Rozpočtu FP pro
rok 2017 o dva týdny.
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Rozpočet FP pro rok 2017 v předloženém znění.
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Projednání a schválení Jednacího řádu Vědecké rady FP
Dne 26. 5. 2017 byl předložen panem děkanem Jednací řád Vědecké rady FP VUT v Brně.
Připomínky bylo možné zasílat do 15. 6. 2017.
Paní předsedkyně obdržené připomínky, které předala vedení FP a senátorům. Dále proběhla
diskuse k jednotlivým připomínkám.

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Jednací řád Vědecké rady FP v předloženém
znění po zapracování připomínek.
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Projednání a schválení Řádu učeben a počítačové sítě
Dne 26. 5. 2017 byl předložen panem děkanem Řád učeben a počítačové sítě. Připomínky
bylo možné zasílat do 15. 6. 2017.
Paní předsedkyně obdržené připomínky, které předala vedení FP a senátorům. Dále proběhla
diskuse k jednotlivým připomínkám (čl. 1, odst. 2; čl. 3, odst. 4; čl. 4, odst. 4; čl. 5; čl. 6, bod
1 a 2; čl. 7, bod 2 a 3)

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Řád učeben a počítačové sítě v předloženém
znění po zapracování připomínek.
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

5. Projednání a schválení Volebního řádu AS FP
Dne 26. 5. 2017 byl předložen panem děkanem Volební řád AS FP. Připomínky bylo možné
zasílat do 15. 6. 2017.
Paní předsedkyně obdržené připomínky, které předala vedení FP a senátorům. Dále proběhla
diskuse k jednotlivým připomínkám (čl. 7; čl. 8, odst. 4; čl. 11, odst. 5; čl. 13, odst. 5; čl. 16,
odst. 1 bod b; čl. 12; čl. 19, odst. 1 a odst. 5; čl. 24, odst. 1, připomínky SK AS k čl. 9 a čl.
12).

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

6. Projednání a schválení Pravidel realizace studijních programů
Pravidla realizace studijních programů byla předložena dne 28. 4. 2017. Termín pro zasílání
připomínek byl do 19. 5. 2017. Na minulém zasedání AS VUT 30. 5. 2017 se Pravidla

realizace studijních programů projedla a schvalování se odsunulo na dnešní zasedání.
Proběhla diskuze zejména o množství termínu pro získání zápočtu (senát došel k závěru, že se
musí řídit vyšší normou VUT). Dále pan děkan informoval o změně násobku počtu vypsaných
zkoušek na 1,5.

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Pravidla realizace studijních programů
v předloženém znění se zapracováním připomínek.
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

7. Předložení Jednacího řádu AS FP
Dne 25. 5. 2017 byl předložen paní Mgr. Musilovou Jednací řád AS FP. Připomínky bylo
možné zasílat do 15. 6. 2017.
Proběhla diskuse k jednotlivým připomínkám. Předsedkyně zároveň konstatovala, že děkan
FP se k Jednacímu řádu AS FP vyjádřil kladně.
Největší diskuze proběhla ohledně problematiky odděleného hlasování komor, které v
přeloženém Jednacím řádu uvedené není. Zaměstnanecká část upozornila na fakt, že
Vysokoškolský zákon ani Jednací řád AS FP neřeší procesní otázku, co nastane, když se jedna
z komor vyjádří v hlasování negativně, co bude po té následovat.
Proběhlo hlasování:
AS FP souhlasí, že do Jednacího řádu AS FP bude zahrnuta připomínka studentů a to:
Na zasedání AS FP hlasují zpravidla obě komory společně.
Odděleně mohou komory AS FP hlasovat, je – li hlasováno na AS FP, jsou – li obě komory
usnášeníschopné a zároveň,
a. o oddělené hlasování požádá alespoň jedna třetina přítomných členů AS FP, nebo
b. o oddělené hlasování požádá komora AS FP poté, co se na této žádosti usnese.
Není – li zákonem, Statutem FP, tímto řádem či Volebním řádem FP VUT stanoveno jiná, je
usnesení AS FP platné:
a. hlasuje – li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů AS FP při společném
hlasování komor,
b. hlasuje –li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů v každé komoře AS FP při
odděleném hlasování.

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Volební řád FP v předloženém znění se
zapracováním připomínek.
PRO: 7
PROTI: 10
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
Tato připomínka nebyla přijata.

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Volební řád FP po zapracování připomínek.
Před samotným hlasováním požádala SK AS FP o oddělení hlasování.

Zaměstnanecká komora AS FP schvaluje Jednací řád AS FP v přeloženém znění se
zapracováním připomínek.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
Studentská komora AS FP schvaluje Jednací řád AS FP v přeloženém znění se zapracováním
připomínek.
PRO: 0
PROTI: 6
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
Jednací řád AS FP nebyl schválen a bude opět projednán na dalším zasedání AS FP.

V 10.35 hod odešel Ing. Svirák.

8. Informace z kolegia děkana
•
•

Informoval o proplácení KS (Do výpočtu úvazku započítávat KS a EBF, za oba typy
studia budou příplatky KS 300 Kč, v sobotu 450 Kč, EBF 450 Kč). Dále informoval
dle tabulky započitatelných hodin, která je přílohou zápisu KD z 20. 6. 2017.
Ve středu 28. 6. 2017 v 11.30 hod na terase v prostorách FP se uskuteční slavnostní
ukončení akademického roku. Pozvánka bude všem zaměstnancům rozeslána.

9. Informace z AS VUT v Brně
•

Poslední zasedání AS VUT proběhlo 30. 5. 2017 a tyto informace již byly
prezentovány na minulém zasedání. Od 28. 6. 2017 – 30. 6. 2017 proběhne výjezdní
zasedání AS VUT.

10. Různé
•

Vyhlášeny volby do SK AS a zároveň do SK AS VUT. Harmonogram a organizační
pokyny byly předloženy na dnešním zasedání AS FP /příloha č. 1 a 2 zápisu AS FP/.
Dále paní předsedkyně informovala dle předloženého dokumentu. Složení komise,
návrhy: Ing. Doubravský, Ing. Mráček a Tomáš Warzecha.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP se rozhodlo, že o složení volební komise bude
hlasovat o všech jejích členech zároveň a veřejně.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP jmenuje Ing. Karla Doubravského, Ing. Pavla
Mráčka a Tomáše Warzechu jako členy Volební komise pro doplňovací volby do AS
FP a AS VUT.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

AS FP schvaluje Časový harmonogram a organizační pokyny doplňovacích voleb do
AS FP a AS VUT.
PRO: 16
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
•
•

Pan děkan informoval, že požádal děkana FSI o podpis Smlouvy mezifakultní výuky.
Ing. Kučerová se vyjádřila ke SZZ v rámci obědů, kdy nebyla vyhlášena přestávka
obědové pauzy. Pan děkan doplnil, že je vyhlášení přestávky na oběd v kompetenci
předsedů komisí, v harmonogramu SZZ bylo s touto přestávkou počítáno.

•

Bylo otevřeno téma kouření v prostorách FP a zejména na ústavech. Paní předsedkyně
požádala pana děkan, aby se k této činnosti používala pouze místnost, která je k tomu
určená, tj. na 3. NP nikoli učebny a kanceláře. Pan děkan sdělil, že bude čekat na
vyjádření z VUT k dané problematice, na základě toho bude fakulta reagovat.

V 10.56 hod odešel doc. Brychta a Mgr. Musilová.

Termín dalšího řádného zasedání AS FP bude upřesněn až po výjezdním zasedání AS VUT
v Brně. Předběžně je stanoveno na 12.9 2017. Program zasedání AS FP bude odhlasován na
zasedání v září.

Předsedkyně AS FP všem poděkovala za účast a spolupráci v tomto akademickém roce a
ukončila dnešní zasedání AS FP 11.10 hod.

Verifikoval:

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

Zapsala: Marie Ráčková

Bc. Anna Kruljacová
předseda SK AS FP

Příloha č. 1

Akademický senát Fakulty podnikatelské VUT v Brně vyhlásil na svém řádném zasedání dne
30.5.2017 dle Volebního řádu akademického senátu Fakulty podnikatelské Vysokého učení
technického v Brně (dále jen „VŘ“) doplňovací volby do Studentské komory akademického senátu
Fakulty podnikatelské VUT v Brně (dále jen „AS FP VUT“), a to pro dva volné mandáty.
Termín konání: 2.10.2017 09:00 – 15:00
Místo konání pro všechna kola voleb: sídlo FP VUT, tj. Brno, Kolejní 2906/4, místnost P 383
Termín pro podávání návrhů na kandidáty: do 20.9.2017 do 12.00h
Způsob a termín zveřejnění kandidátních listin: do 21.9.2017 do 12.00h na internetových stránkách
Fakulty podnikatelské.
Volební komise:
Akademičtí pracovníci: Ing. Karel Doubravský, Ph.D., Ing. Pavel Mráček, Ph.D.
Studenti: Tomáš Warzecha
Organizaci a průběh voleb, náležitosti návrhu na kandidáta, vymezení kompetencí Volební
komise, jsou blíže upraveny články 6 -14 VŘ. Členy studentské komory AS FP VUT volí studenti FP VUT.
Volby jsou přímé, s tajným hlasováním. Volba probíhá pomocí hlasovacích lístků, na nichž jsou
seřazeni jednotliví kandidáti daného volebního obvodu v abecedním pořadí s uvedením jména,
příjmení a titulu a s přiřazeným pořadovým číslem. Volič na hlasovacím lístku označí jím zvoleného
kandidáta či kandidáty tak, aby bylo jednoznačné, kterému z kandidátů dává svůj hlas.
Právo navrhovat kandidáta z řad studentů FP VUT má student FP VUT. Návrh na kandidáta
musí obsahovat jméno, příjmení, titul, datum narození a kontaktní údaje kandidáta (mail, telefon);
příslušnost kandidáta k volebnímu obvodu (studijní program, typ studia – bakalářský, magisterský,
doktorský a ročník studia); souhlas navrženého s kandidaturou; datum a podpis kandidáta; jméno,
příjmení, titul, datum narození a kontaktní údaje navrhovatele (mail, telefon); datum a podpis
navrhovatele.
Návrhy se podávají ve dvojím vyhotovení ve stanovené lhůtě, tj. 20.9.2017 do 12.00h,
kterémukoli členovi volební komise.
Odkaz na znění Volebního řádu AS FP:
https://www.fbm.vutbr.cz/fakulta/akademicky-senat-fp/dokumenty-projednavane-akademickymsenatem?lang=cs

Příloha č. 2

Akademický senát Vysokého učení technického v Brně vyhlásil na svém řádném zasedání dne
30.5.2017 dle Volebního řádu akademického senátu Vysokého učení technického v Brně (dále jen
„VŘ“) doplňovací volby do Studentské komory akademického senátu Vysokého učení technického
v Brně (dále jen „AS VUT“), a to pro jeden volný mandát.
Termín konání: 2.10.2017 09:00 – 15:00
Místo konání pro všechna kola voleb: sídlo FP VUT, tj. Brno, Kolejní 2906/4, místnost P 383
Termín pro podávání návrhů na kandidáty: do 20.9.2017 do 12.00h
Způsob a termín zveřejnění kandidátních listin: do 21.9.2017 do 12.00h na internetových stránkách
Fakulty podnikatelské.
Volební komise:
Akademičtí pracovníci: Ing. Karel Doubravský, Ph.D., Ing. Pavel Mráček, Ph.D.
Studenti: Tomáš Warzecha
Organizaci a průběh voleb, náležitosti návrhu na kandidáta, vymezení kompetencí Volební
komise, jsou blíže upraveny články 7-15 Volebního řádu AS VUT. Členy studentské komory za Fakultu
podnikatelskou (dále jen „FP VUT“) do AS VUT volí studenti FP VUT. Volby jsou přímé, s tajným
hlasováním. Volba probíhá pomocí hlasovacích lístků, na nichž jsou seřazeni jednotliví kandidáti
daného volebního obvodu v abecedním pořadí s uvedením jména, příjmení a titulu a s přiřazeným
pořadovým číslem. Volič na hlasovacím lístku označí jím zvoleného kandidáta či kandidáty tak, aby
bylo jednoznačné, kterému z kandidátů dává svůj hlas.
Právo navrhovat kandidáta z řad studentů FP VUT má student FP VUT. Návrh na kandidáta
musí obsahovat jméno, příjmení, titul, datum narození a kontaktní údaje kandidáta (mail, telefon);
příslušnost kandidáta k volebnímu obvodu (studijní program, typ studia – bakalářský, magisterský,
doktorský a ročník studia); souhlas navrženého s kandidaturou; datum a podpis kandidáta; jméno,
příjmení, titul, datum narození a kontaktní údaje navrhovatele (mail, telefon); datum a podpis
navrhovatele.
Návrhy se podávají ve dvojím vyhotovení ve stanovené lhůtě, tj. 20.9.2017 do 12.00h,
kterémukoli členovi volební komise.
Výsledky voleb budou zveřejněny bezprostředně po ukončení voleb, tj. dne 2.10.2017 na
úřední desce VUT.
Odkaz na znění Volebního řádu AS VUT:
https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/vnitrni-predpisy-vut-volebni-radakademickeho-senatu-vut-d145565

