
Zápis č. 9 
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 13.9.2016 
 
 
Účast: viz prezenční listina 

 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 7 ZK a 4 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 5 ZK a 5 SK)  
 

AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná. 
 
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. Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem.  

 

Program: 

1. Úvod 
2. Předložení Směrnice děkana o stanovení stipendia v doktorském studijním 

programu pro období 1.9.2016 – 31.8.2017 
3. Informace z kolegia děkana 
4. Informace z AS VUT 
5. Různé 

 

PRO: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

 

2. Předložení Směrnice děkana o stanovení stipendia v doktorském studijním 
programu pro období 1.9.2016 – 31.8.2017 

Dne 1.9.2016 předložila paní proděkanka Kocmanová „Směrnici děkana o stanovení stipendia 
v doktorském studijním programu pro období 1.9.2016 - 31.8.2017“. Paní proděkana ji 
informovala, že jsou zde úpravy pouze v datech, částkách, jinak k nějakým zásadní změny 
nedošlo. Paní předsedkyně požádala o zaslání připomínek do 6.10.2016. 

 



3. Informace z AS VUT  
 

• Na zasedání AS VUT byl předložen návrh statutu VUT, který měl byt již schválen. 
Ale vzhledem k seminární konferenci, která proběhla minulý týden a na základě 
informací Dr. Koťátkové z MŠMT a jejím předloženým změnám, bude statut ještě 
dopracován a upraven a bude následně předložen na řádném zasedání AS VUT dne 
27.9.2016. 

• Na rektorátě v oblasti strategie je nová zaměstnankyně pí Ing. Doležalová. 
• Pan rektor se zúčastnil jednání s panem ministrem Bělohrádkem, ze kterého 

vyplynulo, že VUT nemá zájem o odkoupení podílu 50% Technologického parku. 
• Proběhlo jednání pana rektora s náměstkyní MŠMT pí Matuškovou, která se věnuje 

investicím. Bylo řečeno, že by měl být nový program rozvoje VŠ 2018, ale dokud 
nebude předložen, tak VUT nebude řešit žádné majetkové převody. 

• V souvislosti s kvalitou vysokého školství se uvažuje o oslovení všech technických 
VŠ, aby byly lépe publikované požadavky technických škol.  

• Paní prorektorka Karmazínová informovala o Informačních dnech, které by měly být 
na Fakultě podnikatelské, zatím však není známo datum. 

• Dne 19.10.2016 proběhne jednání věnující se Mobil Europe.  
• Tisková mluvčí sdělila, že časopis Události bude vycházet čtvrtletně, bude k dispozici 

na stojanech a bude ve formě PDF. Nové číslo časopisu máme očekávat 19.9.2016. 
• Pan kvestor informoval, že z MŠMT přišla kontrola na institucionální podporu, 

kontroluje se rok 2015, neměl by byt snad žádný problém. Dále informoval o tom, že 
je nově zavedena povinnost zveřejňování smluv na portálu Ministerstva vnitra u těch 
smluv, týkající se částky vyšší než 50 tis. Kč.  

• Byla předložena ADZ VUT pro rok 2017. K tomuto tématu se schází se pracovní 
skupina dne 27.9.2016 a dále by měl o tom jednat AS VUT na příštím řádném 
zasedání dne 11.10.2016.  

• Fakulta architektury: pan děkan FA dal výpovědi z pracovních poměrů některým 
zaměstnancům, týkalo se i zaměstnanců, kteří jsou členy AS FA a AS VUT. AS FA si 
dal program i mimo jiné na odvolání děkana FA. Nastávající situace: z funkce 
senátorů jich řada odstoupila, některým funkce skončila i z důvodu ukončení 
pracovního poměru. Na poslední zasedání AS v září, nebyl děkan odvolán, „pro“ 
nebyl ani jeden z členů AS FA. Na jednání byl přítomen i zástupce právního oddělení 
z rektorátu. Situace je nadále v řešení. Tato situace se projednávala i na legislativní 
komisi. Byla zpracována zpráva kontrolního odboru, na které se podílel i právní odbor.  

• Mimořádné jednání AS VUT zasedne dne 27.10.2016 kvůli Statutu VUT. Další řádné 
zasedání AS VUT se uskuteční dne 11.10.2016. 

• Paní Ing. Hermannová v zastoupení za paní prorektorku Armutidisovou informovalA 
o sjednocování webu. Jednotné webové stránky by měly fungovat od 1. čtvrtletí 2018. 
Je vytvořena pracovní skupina. Fakulty budou vyzvány, aby jmenovaly odpovědnou 
osobu. Neměl by být z řad informatiků, ale měla by to být osoba odpovědná za 
komunikaci a propagaci.  
 

 

Paní předsedkyně seznámila pana děkana s právě probíhajícími událostmi v rámci zasedání 
AS FP a předala mu slovo.  

 



4. Informace z kolegia děkana 
 

o Byly podány projekty OPVVV, které se dopracovávali do konce měsíce srpna 2016. 
Celkem jsou podány čtyři projekty (dva tvrdé, dva měkké). Nyní čekáme na schválení.  

o Zasedání KR se nezúčastnil z důvodů pracovní cesty. Na zasedání byla v zastoupení 
paní proděkanka Kocmanová, která mu sdělila informace. Pro fakultu ze zasedání však 
nevyplývají žádné úkoly. 

o Na pracovní cestě v Nottinghamu se podařilo znovu reakreditovat program EBF na 
další tři roky. Této pracovní cesty se zúčastnil i pan kvestor, kde v této souvislosti byla 
diskutována mezifakultní spolupráce a tvorba rozpočtu. 

o V rámci tvorby rozpočtu požádala pana tajemníka Ing. Zámečníka, aby provedl 
výpočet základny pro rozpočty na jednotlivé ústavy, na studentokredity, tj. rozpočtová 
základna v rámci mezifakultní výuky. Tyto vize předloží na příštím zasedání KD. 
V rámci rozpočtu požádal AS FP o pracovní schůzku, datum setkání bude upřesněno.  
 

 

5. Různé 
 

o Studentská komora AS FP v současné době nemá dostatečný počet členů, neboť dva 
členové ukončili studium (Ing. Chládek a  Bc. Dvořáčková). Na jejich pozice nejsou 
náhradníci, tudíž budou vypsány doplňovací volby do SK AS FP VUT v Brně. Paní 
předsedkyně předložila navrhovaný harmonogram doplňovacích voleb. AS FP musí 
dodržet 30 denní lhůtu pro doplnění členů (dle volebního a jednacího řádu FP), proto 
volby proběhnou do konce září. Navrhované dny voleb jsou dne 26.9.2016, 27.9.2016 
a  29.9.2016. Termín pro podávání návrhů na kandidáty je do  22.9.2016 do 12.00 hod. 
Dále požádala o návrhy kolegů a studentů do volební komise.  Dle volebního řádu 
musí mít volební komise min. 5 členů. Za SK navrženi: Bednářová, Nezbedová, Bc. 
Papadopoulos; za zaměstnance: Ing. Doubravský, Ing. Rompotl, Ing. Juřica, prof. 
Rejnuš.  

 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP vyhlašuje doplňovací volby do Studentské komory 
Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně. 

 

PRO: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

• Za ÚM se dotázal pan Ing. Mráček, jak se nadále bude řešit problém s úklidem na 
fakultě, už vzhledem k blížícímu se začátku semestru. Pan děkan dodal, že na základě 
finančních rozborů a kvality úklidu byla ukončena spolupráce s úklidovou firmou. 
Požádal o trpělivost, uklízečky se postupně najímají.  

• Další řádné zasedání AS FP VUT v Brně se uskuteční ve dnech: 11.10.2016; 
8.11.2016; 6.12.2016; v novém roce bude pravděpodobně první zasedání dne 
10.1.2017. 
 



Program řádného zasedání AS FP  13. 9. 2016  

1. Úvod 
2. Informace o výsledcích doplňovacích voleb do SK AS FP VUT v Brně 
3. Projednání a schválení Směrnice děkana o stanovení stipendia v doktorském 

studijním programu pro období 1.9.2016 – 31.8.2017 
4. Informace z kolegia děkana 
5. Informace z AS VUT 
6. Různé 

 

PRO: 11 
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  15.09 hod. 

 

 

 

 

 

 

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

                             předseda AS FP                                                                předseda SK AS FP 

 

 

 

 Zapsala: Marie Ráčková 


