
Zápis č. 3 
z  řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 8. 3. 2016 
 

Účast: viz prezenční listina 
 
Hosté: doc. Škapa, Ing. Zámečník 
 
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 10 ZK a 9 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 2 ZK a 0 SK)  
 
AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program:  

 
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 

 
Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:33 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.  
 
PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 

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 

 
Dne 9.2.2016 pan děkan předložil DZ FP pro období 2016 – 2020 předkládací lhůta byla 
dodržena a termín pro zaslání připomínek byl do 23.2.2016. K přeloženému DZ FP nebyly 
žádné připomínky.   



Usnesení: AS FP schvaluje Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a 
inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty podnikatelské VUT v Brně na období 2016 -
2020 v předloženém znění. 
 
PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
V 14.36 hod. přišel doc. Zinecker. 
  
 

3.   Projednání Aktualizace dlouhodobého záměru FP VUT pro rok 2016 
 
 
Dne 9.2.2016 pan děkan předložil AK DZ FP pro období 2016. Předkládací lhůta byla 
dodržena a termín pro zaslání připomínek byl do 23.2.2016. K předložené AK DZ FP 2016 
nebyly žádné připomínky.   
 
 
Usnesení: AS FP schvaluje Aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, 
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty podnikatelské VUT v 
Brně pro rok 2016 v předloženém znění. 
 
PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 

4.  Projednání Pravidel sestavení rozpočtu FP VUT pro rok 2016 
 
Dne 9.2.2016 pan děkan předložil Pravidla sestavení rozpočtu FP VUT v Brně pro rok 2016. 
Předkládací lhůta byla dodržena a termín pro zaslání připomínek byl do 23.2.2016. Obdržela 
připomínku, která byla zaslána v kopii všem členům AS FP, po té byla předána vedení FP. 
Tato připomínka byla již diskutována. Paní Mgr. Musilová podotkla, že navrhuje zrušení 
koeficientů. 
 
Hlasování: AS FP navrhuje zrušení tzv. koeficientů povinnosti pro povinně volitelné a 
volitelné předměty.  
 
PRO: 1 
PROTI: 18 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
Usnesení: AS FP schvaluje Pravidla sestavení rozpočtu Fakulty podnikatelské Vysokého 
učení technického v Brně pro rok 2016 v předloženém znění. 
 
 
PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 



5.  Informace z KD 
 

• Mateřská školka na FP – Proběhla schůzka s panem rektorem a kvestorem, kdy 
dílčí závěry jsou následující. Po FP chtějí vyjádření, zda bychom v objektu 
chtěli MŠ. Pan děkan požádal o vyjádření senátu ke zřízení MŠ na FP VUT 
v Brně. Nyní zjišťují varianty, jak by se MŠ realizovala. Varianty jsou: a) 
využít dotační peníze a použít je na zřízení MŠ, organizováno by tak bylo pod 
hlavičkou VUT, tzn. dotační peníze za umístěné dítě.  Nebo varianta b) státní 
školka by souhlasila k tomu, aby se rozrostla o prostory, které by měla zde na 
FP. Tudíž by náklady byly jiné a peníze za umístěné dítě žádné. Varianta c) 
nestátní subjekt, který vše dělá pod svou správou, avšak vymyslet určitý 
ekonomicky model. Pan děkan požádal senát o širší vyjádření k této diskusi do 
měsíce. Pan rektor požádal fakultu o vyjádření se do 31.5.2016. Paní 
předsedkyně požádala o čas na rozmyšlenou, aby se mohli domluvit i 
s ostatními ústavy.  

• Bude uspořádán Den otevřených dveří pro zájemce o doktorské studium, který 
je plánovaný dne 23.3.2016 v 9.00 hod. Cílem je primárně oslovit naše 
studenty. Požádal o součinnost SK AS FP.  

• Pan rektor se obrátil na fakulty a součásti s prosbou. Vysokoškolský zákon staví 
do jiné roviny akreditační komisi a zavádí akreditační úřad. Bude určité období, 
kdy do tohoto období musíme realizovat reakreditaci nebo akreditaci studijních 
oborů a programů. Jinak hrozí, že budou akreditace zpožděny. Nyní jsou 
připraveny tři obory (Ekonomika podniku, Účetnictví a daně, Finanční řízení 
podniku), již prošly Vědeckou radou a jdou k podpisu panu rektorovy. Avšak 
Manažerská informatika měla být přichystána až v dubnu 2016. Pan rektor by 
byl rád, abychom měli všechny akreditace připraveny na dubnové zasedání. Na 
základě toho požádal pan děkan pana doc. Sodomku, aby uspíšil práce přípravy. 
Dále pak je v přípravě nový studijní obor v AJ „Podnikatelství“. A k novému 
studijnímu oboru se vyjadřuje AS. Po konzultaci s garantem, panem doc. 
Zichem, bude příprava uspíšena. Pan děkan tedy požádal o součinnost AS FP. 
Paní předsedkyně požádala zaslat emailem vyjádření k předložené akreditaci do 
pondělí 14.3.2016.  

• Poděkoval SK AS FP za organizaci studentského plesu, ohlasy jsou velmi 
dobré. 

 
 
 
6.  Informace z AS VUT 
 

• Pan rektor informoval, že byl osloven ministerstvem průmyslu, aby vytvořil 
nějaký námět, aby VŠ mohly být jako vědecké instituce zapojené do projektu. 

• Dále informoval o jednání s MŠMT o financování studentů z jazykově 
spřízněných oblastí má, namysli zejména Slovensko, aby byli financování nad 
rámec limitního počtu studentů. 

• Pan prorektor Doupovec informoval o dvou rozhodnutích rektora. 
• Dne 18. 5. 2016 bude Rektorský den v rámci „Dne sportu“.  
• Další rozhodnutí rektora stanovuje možnost děkanům fakult potvrzovat dodatky 

k diplomům.  
• Policie ČR dala nabídku na zpracování závěrečných prací pro studenty VUT.  



• Paní prorektorka Karmazínová informovala o schůzce projektu Erasmus +. 
Informační schůzka na Fakultě podnikatelské proběhne dne 21. 3. 2016. Dále 
informovala o mimořádném výběrovém řízení na výjezdy studentů v období 
1.6. – 30.9.2016. Plánovaný výjezd pro 25 studentů na 4 měsíce. 

• Prorektor Grmela hovořil o specifickém výzkumu. Byly uzavřeny oponentní 
posudky a bylo schváleno 14 projektů. Z toho 13 financováno zcela, u jednoho 
budou kráceny finanční prostředky.  Do 30. 3. 2016 je termín pro podávání 
projektu GA ČR, přičemž úspěšnost je cca 28%. 

• Rada VŠ – diskuse kolem novely VŠ zákona a institucionálních akreditací. 
• Na jednání AS VUT v Brně v souvislosti s předložením návrhem rozpočtu byly 

schváleny termíny jednání komisí: Ekonomická komise se koná 22. 3. 2016; 
Pedagogická komise se uskuteční 22. 3. 2016; Komise pro tvůrčí činnost 29. 3. 
2016.  

 
 
7.  Různé 
 

• Paní Ing. Kučerová podala připomínka k výjezdům Erasmus +, ráda by 
iniciovala zkušenosti od pedagogů. Čím dál častěji se jim hromadí to, že když 
napíší do partnerských universit s nabídkou tamější výuky, tak nereagují nebo 
je odmítají, s tím, že s námi např. nemají podepsanou bilaterální smlouvu, 
přesto že ji mají nebo že pro něj nemají místo. Ráda by o sdílení těchto 
špatných zkušeností a vytváření seznamu škol, se kterými mají špatné 
zkušenosti, v rámci toho, když se vytváří výběrové řízení tak nastává problém 
s možností výjezdu. Má již připravené své zkušenosti a rada by tedy požádala, 
zda by se i ostatní kolegové vyjádřili. Dále tyto zkušenosti předala paní 
předsedkyni. Paní předsedkyně tyto zkušenosti předá paní proděkance 
Šimberové s tím, že bylo již na AS FP předneseno. Paní Mgr. Musilová dodala, 
že by bylo vhodné tyto zkušenosti předat i paní prorektorce Karmazínové. 

• Ing. Novák se dotázal, v jaké fázi je Směrnice děkana pro bakalářské diplomové 
práce. Pan děkan sdělil, že to spíš otázka v jaké fázi je na projednání na Radě 
studijního programu. Zatím není ve finální verze. Jsou zde návrhy z ÚM a ÚF. 
Hledá se nějaký kompromisní závěr. 
 

 
Dále paní předsedkyně uvedla, že na základě časového harmonogramu pro letošní rok, kdy 
současnému panu děkanovi končí funkční období 6.11.2016 a zároveň dojde na podzim 
k výměně studentské komory AS FP a tedy i k nutnosti vyhlášení dodatečných voleb do AS 
FP, bude z časového hlediska vhodnější vyhlásit volby kandidáta na jmenování děkanem FP 
již v květnu a to konkrétně 11.5.2016. Jako další podporující argument byla uvedena 
kontinuita současného senátu, kdy by bylo vhodné, aby nového děkana volil stávající AS FP.  
 
Volební a jednací řád pro volbu kandidáta na jmenování děkanem FP v článku III. stanovuje, 
že volební komise má mít min. 4 členy. Volební komise pro nadcházející volby bude mít tedy 
celkem 5 členů a to 3 členy z řad akademických pracovníků FP a 2 členy z řad studentů FP.  
Na mimořádném zasedání 22.3.2016 proběhne z přijatých návrhů volba členů komise.  
 
Dále požádala o návrhy jmen na členy volební komise: 

o Ing. Doskočil navrhl - Ing. Doubravského a JUDr. Ing. Jana Kopřivu; Ing. Mráček 
navrhl Ing. Milichovského; Mgr. Musilová navrhla - Ing. Karase, Ing. Žižlavského; 



Ing. Luňáček navrhl - Ing. Rompotla a prof. Rejnuše; doc. Konečná navrhla - Ing. 
Kaňovskou.  

o Za studenty byli navrženi:  Benjamín Červený, Luhanová Mária, Nezbedová Katarína. 
 
Paní předsedkyně osloví navržené kandidáty jménem AS FP, zda s navrženou kandidaturou 
souhlasí. Dále požádala o kontakty na jmenované studenty. 
 
K danému tématu předložila všem členům AS FP návrh na vyhlášení voleb /příloha č. 1/. 
   
PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 
Usnesení: AS FP vyhlašuje volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty podnikatelské 
VUT v Brně.  
 
PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 
Na základě článku 3, odstavce 2, písmeno c) volebního a jednacího řádu AS FP VUT v Brně 
bude svoláno mimořádné zasedání AS FP, které se uskuteční za 14 dní, tedy 22.3.2016 ve 
14:30 hod. 
 
 
Závěrem byl podán návrh na program mimořádného zasedání AS FP: 

 
1. Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem FP VUT v Brně.  
2. Stanovení programu dalšího řádného zasedání  
 
 
PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
Navržený seznam byl všemi hlasy přítomných schválen.  
 
 
 
Paní předsedkyně všem poděkovala za účast a ukončila dnešní zasedání AS FP  15.21 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Verifikoval:     Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.                                                 Bc. Tomáš Krejčí 
 
                             předseda AS FP                                                                předseda SK AS FP 
 
 
  
 
 
Zapsala: Marie Ráčková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 
 
 

Akademický senát Fakulty podnikatelské VUT v Brně  

vyhlásil na svém x. zasedání konaném dne xx. x. xxxx  

V O L B Y  

kandidáta na jmenování děkanem Fakulty podnikatelské VUT v Brně  

Termín konání:  

1. volební termín - 1. kolo voleb, 1. volební termín - 2. kolo voleb a 1. volební termín - 3. kolo voleb: středa 

11.5.2016 ihned po ukončení předvolebního vystoupení kandidátů na jmenování děkanem FP VUT v Brně.  

Místo konání pro všechna kola voleb:  

612 00 Brno, Kolejní 2906/4, 3. NP, zasedací místnost děkana, P 362  

Složení volební komise:  

XXXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXX  

Návrhy kandidáta na jmenování děkanem: má právo podat každý člen akademické obce cestou členů AS 

FP VUT v Brně nejpozději do úterý dne 3.5.2016 do 12:00 hodin.  

Platný návrh musí obsahovat: náležitosti dle čl. IV. Volebního řádu pro volbu kandidáta na jmenování 

děkanem Fakulty podnikatelské VUT v Brně, který je přílohou Volebního a jednacího řádu akademického 

senátu Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně.  

Seznam kandidátů: bude zveřejněn nejpozději do středy dne 4.5.2016 do 12:00 hodin na nástěnce AS FP 

VUT v Brně, na světelné tabuli, v elektronické podobě ve veřejných složkách elektronické pošty a na www 

stránkách FP VUT v Brně.  

Předvolební vystoupení kandidátů: se uskuteční podle čl. V. Volebního řádu pro volbu kandidáta na 

jmenování děkanem Fakulty podnikatelské VUT v Brně ve středu dne 11.5.2016 od 10.00 hod. v 

posluchárně P 384, 3.NP, budova IO, Kolejní 2906/4, Brno. Každý z navržených kandidátů přednese návrh 

představ o vedení a rozvoji fakulty. Ve svém vystoupení se každý z kandidátů musí zabývat zejména 

oblastí výuky, oblastí dislokace, oblastí vědy a výzkumu, oblastí zahraniční spolupráce, oblastí personální 

politiky. V závěru svého vystoupení každý z navržených kandidátů představí tým spolupracovníků pro 

vedení fakulty, se kterými bude spolupracovat.  

Výsledky voleb: budou zveřejněny bezprostředně po zvolení kandidáta na nástěnce AS FP ve 3.NP budovy 

IO, Kolejní 2906/4, Brno, na světelné tabuli, v elektronické podobě ve veřejných složkách elektronické 

pošty a na www stránkách FP VUT v Brně. 

 
 


