
Zápis č. 8 
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 18. 9. 2017 
 
 
Účast: viz prezenční listina 

 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 11 ZK a 5 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 1 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, Dr. Kříže. Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem.  

Program:  

1.         Úvod 
2.         Informace proděkana Kříže o změnách v pedagogické oblasti 
3.         Projednání a schválení Jednacího řádu AS FP 
4.         Vyhlášení voleb do AS FP a AS VUT 
5.         Informace z kolegia děkana  
6.         Informace z AS VUT v Brně  
7.         Různé 
 

PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

 

2.         Informace proděkana Kříže o změnách v pedagogické oblasti 
 

• Dnes byli seznámeni akademičtí pracovníci se změnami v pedagogické oblasti. 
Požádal členy SK AS, aby sdělili studentům nutnost si nastudovat předpisy Studijního 
a zkušebního řád  VUT, dále předpisy FP: Disciplinární řád, Pravidla realizace 
studijních programů, které doplňují Studijní a zkušební řád VUT, ty budou doplněny 
ještě o směrnici děkana.  

o Nově je pro studenty v dokumentech doplněno:  



� Pokud vyučující, garant předmětu uvede, účast na přednášce je 
povinná. Na základě tohoto má povinnost kontrolovat účast na těchto 
povinných přednáškách.   

� Základní dokument, podle kterého se bude rozhodovat ať už o 
výjimkách, postupech do dalšího ročníku atd., bude vyplývat z karty 
předmětu neboli dokumentace v předmětu. Ta je vedena ve Studijním a 
zkušebním řádu VUT, v čl. 8, odst. a-p, kde je stanoven obsah karty 
předmětu (přesně definovány podmínky pro udělování zápočtu nebo 
klasifikovaného zápočtu, způsob a pravidla klasifikace pro vykonání 
zkoušek).   

� Dále u předmětu, které jsou zakončené zápočtem a zkouškou, tak se 
v případě při nevykonání zápočet nepřevádí.  

� Na zápočet je jen jeden termín. V případě neudělení zápočtu může 
student požádat ředitele ústavu o přezkoumání neudělení zápočtu.  
Ředitel ústavu rozhodne s konečnou platností. Platí pouze v případě, že 
student podá žádost o přezkoumání do 24 hod o udělení záznamu o 
neudělení zápočtu v IS. 

� Vyučující je povinen zapsat zápočet nejpozději do 5 pracovních dnů, 
nejdříve v prvním dnu zápočtového týdne.  

� Zkoušky: termíny se vypisují výhradně ve zkouškovém období. Počet 
termínu pro každý předmět musí být 1,5 násobek zapsaných studentů. 
Počet termínu nezměněn, platí jeden řádný a dva opravné. Výsledky 
zkoušky musí být zapsané nejpozději do 5 pracovních dnů od konání 
zkoušky. Studenti se můžou od zkoušky odhlásit nejpozději 24 hod 
před konáním zkoušky. Pokud tak učiní, tak se ke studentovi přihlíží, 
jakoby na zkoušku nebyl vůbec přihlášen. Ve všech ostatních případech 
(nedostaví se, odejde ze zkoušky aj.) je klasifikován stupněm „F“. 
Omluva zkoušejícímu je nejpozději do 5 pracovních dnů od určeného 
termínu konání zkoušky (vážné nebo zdravotní důvody). O přijetí 
omluvy rozhoduje ředitel ústavu a o výsledku budou vyrozuměni 
prostřednictvím IS VUT. Cvičení, přednášky jsou povinná, opakovaná 
neomluvená docházka může být důvodem k ukončení studia. Dále blíže 
specifikoval.  

� Omluva: může se omluvit přímo vyučujícímu nebo nově i 
prostřednictvím SO (studijní referentce). Omluva musí být předložena 
neprodleně a nejpozději však do 3 pracovních dnů. Jako doklad o 
překážce ve studiu ze zdravotních důvodů bude uznána pouze lékařská 
zpráva potvrzující dobu, po kterou trvá neschopnost plnit studijní 
povinnosti.  

� Komunikace s pracovníky VUT v Brně: Studijní a zkušební řád VUT 
ukládá povinnost, komunikovat s pracovníky VUT elektronicky, a to 
prostřednictvím IS VUT nebo z emailové adresy, které studentům 
přidělilo VUT. Na jinou elektronickou komunikaci nebude brán zřetel. 
Současně ukládá povinnost kontrolovat si IS VUT a VUT emaily, na 
které VUT zasílá zprávy.  

� Spousta studentů nemá vloženou průkazovou fotografii v IS. 
Upozornil, že v případě nebudou-li mít vystavené fotografie nebo 
nebudou mít studentský průkaz, nemusí být student připuštěn 
k některým formám výuky či ke zkouškám.  



� Bc. Kruljacová sdělila, že tyto informace předá studentům na 
informačních schůzkách s 1 ročníky i s vyššími ročníky. Dále se 
dotázala, zda bude nastavena doba, do kdy musí odepsat vyučující či 
student na zprávy. Pan proděkan sdělil, že dobu nebudeme nastavovat. 
Dále se dotázala, do kdy může vyučující změnit termín zkoušky. 
Proděkan Kříž: tento termín nebyl upraven, ale může se upravit interní 
směrnici. Alespoň 48 hod předem.  
 
 
 

3. Projednání a schválení Jednacího řádu AS FP 
 

Jednací řád AS FP byl předložen Mgr. Musilovou dne 21.5.2017, zároveň se k tomuto řádu 
kladně vyjádřil pan děkan. Na minulém zasedání proběhla diskuze o odděleném hlasování 
komor. Řád nebyl schválen. Zůstává však předložen ve stejném znění, tak jak byl předložen 
v červnu. Paní předsedkyně opět otevřela diskusi. U SK AS zůstává stanovisko stejné, 
podporují oddělené hlasování komor. Zaměstnanecká komora FP se vyjádřila ve stejném 
znění jako na minulém zasedání. Dále proběhla diskuse. Dle doporučení Mgr. Musilové 
proběhlo hlasování, zda připomínku, kterou SK AS žádá, do tohoto dokumentu zapracovali.  

Připomínka SKAS: AS FP souhlasí, že do Jednacího řádu AS FP bude zahrnuta připomínka 
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. 
5.   Není-li zákonem, Statutem FP, tímto řádem či Volebním řádem FP  VUT stanoveno jinak, 
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.  
 
PRO: 13 
PROTI: 2 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 
 

Do čl. 9 jednacího řádu bude zapracováno.  

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Jednací řád AS FP v předloženém znění po 
zapracování připomínek. 

PRO: 14 
PROTI: 1 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 



 

Paní Mgr. Musilová požádala paní předsedkyni AS FP, aby požádala pana předsedu AS VUT 
o zkrácení předkládací lhůty. 

 

4. Vyhlášení voleb do AS FP a AS VUT 
 

Paní předsedkyně rozdala Harmonogram řádných voleb a organizační pokyny řádných voleb 
do AS FP VUT v Brně pro funkční období listopad 2017 až listopad 2020. Obdržela 
připomínky, které již do dokumentu zapracovala. Nezapracovaný dotaz od Dr. Kučerové: 
způsob a termín zveřejnění kandidátních listin. Do 19.10.2017 do 12.00 hod navozuje dojem, 
že je to noční termín. Dále přečetla další připomínky. Bude upraveno. 

Volby do AS FP proběhnou v jednom kole dne 30.10.2017, v čase 8.30 – 17.00 hod. Termín 
pro podávání návrhů na kandidáty je do 18.10.2017, 12.00 hod. Způsob a termín zveřejnění 
kandidátních listin je do 19.10.2017 do 12.00 hod na internetových stránkách Fakulty 
podnikatelské. Volební komise je ve složení: prof. Dostál, Ing. Doubravský, Ing. Mráček, za 
studenty – Bureš, Bc. Káčer.  

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP rozhodl, že o složení volební komise bude hlasovat o všech 
jejich členech zároveň a veřejně.  

PRO: 16 
PROTI:  
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP jmenuje prof. Petra Dostála, Ing. Karla Doubravského, 
Ing. Pavla Mráčka, Michala Bureše, Bc. Andreje Káčera jako členy volební komise pro řádné 
volby do AS FP a AS VUT. 

PRO: 16 
PROTI:  
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP vyhlašuje řádné volby do AS FP a AS VUT pro funkční 
období listopad 2017 až listopad 2020 a schvaluje časový harmonogram a organizační 
pokyny. 
 
PRO: 16 
PROTI:  
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

 



5. Informace z kolegia děkana  
 

• Projekty OP VVV; Řídícím orgánem byl podepsán projekt MOST. Je řešen na úrovni 
rektorátu VUT a zapojují se jednotlivé fakulty. Na FP je stěžejní aktivita zaměřena na 
reakreditaci studijního programu EPM. Garanti jednotlivých aktivit v rámci projektu 
MOST jsou děkan a proděkani, je to požadavek z rektorátu. V rámci toho projektu je 
povolený max. úvazek 1,2.  

• Požádal ředitele ústavů o doplnění úvazků; podklad pro kontrolu rozpočtu na příští 
rok.  

• Pan děkan pozval členy AS FP na oslavy 25. výročí FP a seznámil s programem: 
o Dne 20. 9. 2017 – vernisáž fotografií v prostorách FP od 17 hod 
o Dne 21. 9. 2017 - Mezinárodní konference, od 15.00 hod. Setkání Alumni 

klubu FP 
o Dne 22. 9. 2017 – od 17.00 hod Slavnostní vědecká rada s předáním ocenění, 

od 19.00 hod slavnostní večere. Oficiální program oslav je vystaven na 
webových stránkách FP.  

• Dále se dne 22.9.2017 uskuteční od 15.00 hod zasedání Vědecké rady FP, po zasedání 
budou členové VR převezeni na zahájení Slavnostní VR v SONO Centru. 

• Během měsíce září 2017 se musí nově jmenovat RSP. Proto dne 14. 9. 2017 v 15.30 
hod proběhlo mimořádné zasedání RSP. Nová rada musí být do 1. 10. 2017. 
Výsledkem jednaní je rozhodnutí, že nebude jedna RSP ale několik společných RSP. 
Proděkan Kříž doplnil: v řádu studijních programů je specifikováno, jak by měla být 
RSP složena. Společná RSP by měla být ve složení – garanti studijních programů, 
minimálně dva vyučující, minimálně jeden student (v tomto kontextu požádal SK AS 
o jmenování jednoho studenta pro bakalářské studium a jednoho pro magisterské), 
dále pak odborníky z praxe, kteří nejsou z akademické obce.  

 

 

6. Informace z AS VUT v Brně  
 

• Česká konference rektorů jednala 6.9.2017 o rozpočtu VŠ a o stipendiích pro 
doktorská studia. V souvislosti s tím přijal usnesení v rámci, kterého byl vyhlášený 
„Týden pro vzdělanost“ od 2.10 do 6.10.2017.  Ve středu 4.10.2017 se uskuteční 
pochod Prahou, který má sloužit na podporu navýšení rozpočtu VŠ. V pátek 6.10.2017 
by se měli konat akce v rámci jednotlivých fakult. 

• Nejvyšší správní soud rozhodl o tom, že MŠMT zadržovalo neoprávněn dotace na 
operační programy pro VaV a inovace. V této souvislosti VUT má vypracované 
analýzy a bude od MŠMT žádat doplatky nevyplacených dotací. 

• Jedná se o aktualizaci Plánu realizace strategického záměru VUT pro rok 2018, byl 
předložen AS VUT a Správní radě.  

• Prorektor Doupovec za svou oblast informoval o tom, že jsou vytvořeny tři nové 
směrnice rektora. Dvě se věnují akreditaci v rámci Rady pro vnitřní hodnocení VUT, 
jedna se věnuje standardům studijních programů VUT.  

• Byla vyhodnocena soutěž o nejlepšího pedagoga VUT, oceněni budou v rámci 
slavnostního akademického shromáždění v listopadu 2017. 



• Paní prorektorka Karmazínová informovala, že bylo vypsáno druhé výběrové řízení 
mobilit pro studenty a zaměstnance. Uzávěrka na rektorátu je do 6.11.2017. 

• Dne 10.10.2017 proběhne poslední zasedání AS VUT a následně budou probíhat 
předvolební vystoupení kandidátů na rektora. Vystoupení proběhnou ve třech 
termínech na fakultách VUT. Na FP toto vystoupení proběhne ve čtvrtek 19.10.2017 
od 14.00 hod v P384. 

• Samotné volby rektora VUT se konají dne 24.10.2017. 
 

 

7. Různé 
 

• Paní předsedkyně připomněla, že před řádnými volbami do AS FP proběhnou ještě na 
začátku měsíce října, dne 2.10.2017 od 9.00 – 15.00 hod v P383, doplňovací volby do 
SK AS FP a zároveň i do SK AS VUT. V tomto kontextu požádala o informovanost 
studentů na fakultě.  

• Volba rektora – proběhne dne 24.10.2017.  FP se vždy kladně zapojovala do příprav, 
do navrhování kandidátů. I v minulých letech AS FP podával návrhy kandidátů na 
jmenování rektorem. Požádala AS FP o podporu současného pana rektora prof. 
Štěpánka. V případě kladného vyjádření AS FP a  navrhnutí ho na kandidáta na 
jmenování rektorem, by toto usnesení dnes přijali a do 6.10.2017 předali volební 
komisi kandidátku na jmenování rektorem VUT. Zaměstnanecká komora i studentská 
komora AS FP VUT v Brně se kladně vyjádřila a podporuje tento návrh.  

 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje jako kandidáta na jmenování rektorem VUT 
v Brně pro funkční období únor 2018 až leden 2022 prof. Petra Štěpánka. 

PRO: 15 
PROTI:  
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 
 

 

Program řádného zasedání AS FP 10. 10. 2017  

1.         Úvod 
2.         Projednání předložených akreditací 
3.         Delegování člena Rady vysokých škol za FP pro obrobí 2018 -2020  
4.         Informace z kolegia děkana 
5.         Informace z AS VUT 
6.         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 14.07  hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifikoval:     Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.                                              Bc. Anna Kruljacová 

                             předseda AS FP                                                                předseda SK AS FP 

 

 

 Zapsala: Marie Ráčková 

 


