
Zápis č. 4 
z mimořádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 22. 3. 2016 
 

Účast: viz prezenční listina 
 
 
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 9 ZK a 7 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 3 ZK a 2 SK)  
 
AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program:  

 
1. Úvod 
2. Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem FP VUT v Brně.  
3. Stanovení programu dalšího řádného zasedání  

 
 

Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:30 hod. 
 

1. Úvod 
 
Paní předsedkyně AS FP Ing. Smolíková přivítala všechny přítomné. Paní předsedkyně 
seznámila přítomné s programem.  
 
PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 
Dále poděkovala všem za zaslání reakcí, připomínek na základě požadavku pana děkana, 
které sdělil na minulém zasedání, a to vyjádření k nově připravovanému studijnímu programu 
Podnikatelství.  Tyto připomínky předala panu děkanovi a budou diskutovány na příštím 
zasedání AS FP. 
 
 

2.    Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem FP VUT v Brně 
 
Dnešním programem je Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem FP VUT v Brně, 
paní předsedkyně dala hlasovat o tomto programu. 
  
PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 



Dále byl všem rozdán dokument „Volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty podnikatelské 
VUT v Brně“, který byl již předložen na minulém zasedání AS FP /příloha č. 1/. 

 Dnes v něm budou provedeny dvě změny; 

 a)  v hlavičce bude doplněno o dnešní datum,  ve znění „Akademický senát Fakulty 
podnikatelské VUT v Brně vyhlásil na svém mimořádném zasedání konaném dne 22.3.2016. 
 

PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 
 

 b) dále bude doplněno složení volební komise. Na minulém zasedání požádala členy AS 
o navržení jmen do volební komise za ZK AS FP a SK AS FP. Za zaměstnance byli navržení: 
Ing. Doubravský, JUDr. Kopřiva, Ing. Milichovský, Ing. Karas, Ing. Žižlavský, Ing. Rompotl, 
prof. Rejnuš, Ing. Kaňovská. Za studenty byli navrženi: Benjamín Červený, Luhanová Mária, 
Nezbedová Katarína. Všechny kandidáty jménem AS FP oslovila, všichni s kandidaturou 
souhlasili.  
 
Volební řád stanovuje, že volební komise by měla mít minimálně 4 členy. Na minulém 
zasedání bylo dohodnuto, že bude 5-ti členná volební komise; z toho 3 zaměstnanci a 2 
studenti. Volba proběhne následovně: každý člen AS FP obdrží volební lístky se jmény 
kandidátů rozdělené do dvou skupin – zaměstnanci a studenti – vždy abecedním řazení dle 
příjmení. Členové AS FP pro každou skupinu před jmény kandidátů napíší číslici pořadí své 
preference (pro skupinu zaměstnanců od 1 – 8 a pro skupinu studentů od 1 – 3) tak, že 1 je 
nejvyšší preference. Sčitatelé hlasů sečtou preferenční hodnocení jednotlivých kandidátů a do 
volební komise budou zvoleni z obou skupin kandidáti s nejnižším preferenčním hodnocením 
– ze skupiny zaměstnanců 3 a ze skupiny studentů 2 kandidáti. Kandidáti na dalších pořadích 
se stanou náhradníky.  
 
Paní předsedkyně dala hlasovat o navrženém způsobu volby do volební komise. 
 
PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
Dále požádala členy AS FP, zda by se někdo dobrovolně přihlásil jako sčitatel.  Přihlásili se: 
za ZK AS Ing. Luňáček a za SK AS Bc. Krejčí. 
Paní předsedkyně dala o navržených sčitatelích hlasovat. 
 
PRO: 14 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 2 
 
Dále proběhlo samotné vyplňování volebních lístků, vhazování lístků do volební urny a 
sečtení hlasů. 
 
 
 
 



Výsledek dle preferenčních hlasů: 
 
Za ZK AS FP: JUDr. Kopřiva (29 hlasů), Ing. Doubravský (47 hlasů), Ing. Kaňovská (62 
hlasů), 1. náhradník prof. Rejnuš (68 hlasů), 2. náhradník Ing. Rompotl (77 hlasů), 3. 
náhradník Ing. Milichovský (86 hlasů), 4. náhradník Ing. Karas (97 hlasů), 5. náhradník Ing. 
Žižlavský (110 hlasů). 
Za SK AS FP: Luhanová Mária (25 hlasů), Benjamín Červený (26 hlasů), náhradník 
Nezbedová Katarína (45 hlasů). 
 
Paní předsedkyně dala hlasovat o doplnění těchto navržených kandidátů do volební komise do 
návrhu na vyhlášení voleb.  
 
PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 

2.    Stanovení programu dalšího řádného zasedání 
 
Další řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhne dne 5.4.2016 od 14.30 hod. 
 

• Program řádného zasedání AS FP  
 
1. Úvod 
2. Informace z KD 
3. Informace z AS VUT  
4. Různé 

 
PRO: 16 
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 v 14.56 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 mimořádném zasedání konaném dne 22.3.2016  

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: 

Benjamín Červený 

Ing. Karel Doubravský, Ph.D. 

Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. 

JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. 

Bc. Mária Luhanová 

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. 


