Zápis č. 2
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 9. 2. 2016
Účast: viz prezenční listina
Hosté: doc. Škapa, Ing. Zámečník
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 6 ZK a 5 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 6 ZK a 4 SK)
AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná.

Program:
1. Úvod
2. Předložení Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a
inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty podnikatelské VUT v Brně na
období 2016-2020 a Aktualizace dlouhodobého záměru FP pro rok 2016
3. Předložení Pravidel sestavení rozpočtu FP VUT 2016
4. Informace z KD
5. Informace z AS VUT
6. Různé
Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:32 hod.

1. Úvod
Paní místopředsedkyně AS FP Mgr. Musilová přivítala všechny přítomné, zvláště pak hosty:
doc. Škapu, Ing. Zámečníka. Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Předložení Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a
inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty podnikatelské VUT v Brně na
období 2016-2017 a Aktualizace dlouhodobého záměru FP pro rok 2016
Dne 9.2.2016 byly rozeslány členům AS FP dokumenty Dlouhodobého záměru FP na období
2016-2020 a ADZ FP na rok 2016, ve znění, která byla diskutována a doplněna na výjezdním
zasedání KD a AS FP ve dnech 14. - 15.1.2016. Pan děkan upravil dokumenty dle doporučení
a připomínek pana rektora. Termín pro zasílání připomínek členů AS FP je do 23.2.2016
předsedkyni AS FP.

3. Předložení Pravidel sestavení rozpočtu FP VUT 2016
Dne 9.2.2016 byla rozeslána členům AS FP Pravidla sestavení rozpočtu FP VUT 2016. Paní
Mgr. Musilová předala slovo panu tajemníkovi, který dále informoval o jejich obsahu. Při
sestavování nových Pravidel FP VUT 2016 nedošlo ke změnám a předpokládá stejné finance
jako v minulém roce. Konstrukce již byly předloženy na Výjezdním zasedání KD a AS FP, ve
dnech 14. – 15.1.2016. Byla provedena pouze jedna úprava v koeficientech za mezifakultní
výuku. Celkové principy se nemění. V letošním roce bude probíhat jednání s majitelem
objektu VUT, kdy se předpokládá umístit v prostorách učeben E109 a E110 mateřskou
školku. Budou zde probíhat stavební činnost. Pravidla sestavení rozpočtu FP VUT 2016, která
byla sdělena na výjezdním zasedání, se nemění.
Pan doc. Brychta podal námět na zrušení koeficientů u povinných a povinně volitelných
předmětů pro nadbytečnost. Dále proběhla diskuse, do níž se zapojili zejména Ing. Doskočil,
Ing. Mráček, Ing. Svirák, Mgr. Musilová, děkan FP. Mgr. Musilová požádala o zasílání
připomínek předsedkyni AS FP do 23.2.2016.

4. Informace z KD
•

•
•

Byl vytvořen pořadník na výběrové řízení výjezdů v rámci programu Erasmus, kde
bylo rozhodnuto o kritériích pro sestavení pořadí. Minulý rok byly zkráceny příspěvky
na výjezdy akademických pracovníků, nikoli všech pracovníků. Určité procento musí
být pro THP pracovníky. Na jazykové kurzy nevyšly peníze. Je určitý pořadník
pracovníků, kteří mají zájem o jazykové kurzy. Výjezdy jsou na základě posouzení
komise a bodového ohodnocení. Bude prováděna kontrola, zda při nahlášení opravdu
daný pracovník vyjel.
Specifický výzkum – jsou stejné finanční prostředky jako v minulém roce.
Vnitřní audit - na fakultě probíhá každý rok dvakrát kontrola procesů. Pan děkan
požádal vedení a členy kolegia děkana o náměty, na jakou část by se měla fakulta
zaměřit. Na základě námětu budou procesy zaměřeny na mobility.

5. Informace z AS VUT
•
•
•
•

Dnes proběhlo zasedání AS VUT v Brně, kde byla schválena Pravidla rozpočtu VUT
2016; nastíněn plán pro projednávání rozpočtu samotného, měl by být předložen do
8.3.2016, měl by být projednáván na dalším zasedání AS VUT dne 3.4.2016.
Byla schválena organizační změna KaM a Směrnice rektora pro přijímací řízení do
doktorského studia ÚSI VUT.
Byla předložena Směrnice rektora o poplatcích za přijímací řízení.
RNDr. Popela jako zástupce v radě VŠ informoval o dění kolem novely VŠ zákona,
která byla schválena poslaneckou sněmovnou a kolem dalšího námětu prof. Zlatušky,
který se měl týkat létajících profesorů a dalších pracovních aktivit akademických
pracovníků.

6. Různé
•
•

•

Pan Ing. Mráček se dotázal, zda lze zamezit, aby byli studenti registrování na více než
jedno cvičení probíhající souběžně ve stejném čase. Dotaz bude předán panu
proděkanovi pro studijní záležitosti.
Pan doc. Brychta navrhl v rámci časového harmonogramu, aby po skončení
zkouškového období zimního semestru následoval týden volna, stejně tak jako to mají
jiné VŠ. Tak by byla dána pedagogům možnost nachystat výuku. Paní Mgr. Musilová
podotkla, že rozdělení akademického roku je dáno celouniverzitně, jak je rozdělen
semestr a nastaveno zkouškové období. Pan děkan dodal, že je to dáno systémem
zkoušení a není uvedeno ve studijním zkušebním řádu VUT.

Program řádného zasedání AS FP 8. 3. 2016
1. Úvod
2. Projednání Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty podnikatelské VUT
v Brně na období 2016-2020
3. Projednání Aktualizace dlouhodobého záměru FP VUT pro rok 2016
4. Projednání Pravidel sestavení rozpočtu FP VUT pro rok 2016
5. Informace z KD
6. Informace z AS VUT
7. Různé

PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
Navržený seznam byl všemi hlasy přítomných schválen.

Místopředsedkyně AS FP všem poděkovala za účast a ukončila dnešní zasedání AS FP 15.21
hod.

Verifikoval:

Mgr. Helena Musilová

Bc. Tomáš Krejčí

Předseda komory AS FP

předseda SK AS FP

Zapsala: Marie Ráčková

