
Zápis č. 10 
z  řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 1. 12. 2015 
 
 
Účast: viz prezenční listina 
 
Hosté: doc. Stanislav Škapa, Ph.D. 
 
 
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 11 ZK a 5 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 1 ZK a 4 SK)  
 
 
AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1. Úvod 
2. Projednání a schválení člena disciplinární komise FP  
3. Informace z KD 
4. Informace z AS VUT  
5. Různé 

 
 

Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:34 hod. 
 

 
1. Úvod 
 
Paní předsedkyně AS FP přivítala všechny přítomné, zvláště pak hosty: doc. Škapu, Ing. 
Kříže. Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem.  
 
 
 
2. Projednání a schválení člena disciplinární komise FP 
 
Dne 2.11.2015 předložil pan děkan návrh na jmenování člena Disciplinární komise a to Ing. 
Jana Kříže. Předkládací lhůta byla dodržena, připomínky neobdržela žádné.  
 
PRO: 13 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje předložený návrh na jmenování člena 
disciplinární komise Ing. Jana Kříže. 
 



4. Informace z KD 
• Verze DZ byly upraveny. Projednávání vedení FP s panem rektorem se uskuteční dne 

16.12.2015 v 15.15 hod. Tato verze nebude konečná. Dne 11.12.2015 se uskuteční 
s akademickými pracovníky pracovní porada v rámci jednání ohledně pedagogiky, 
RIV bodů, personálních karet, VaV.  

• Paní místopředsedkyně poslala určitý návrh pravidel panu tajemníkovi, který jej 
okomentoval a zaobírá se jím ekonomická komise.  

• Apeluje na všechny ředitele ústavů o provádění hospitací, hlavně mladších kolegů. 
Dále požádal o přehled hospitací z důvodu stížností nedůslednosti při výuce (pozdní 
příchody i brzké odchody z výuky, atd.). 

• Pozval zaměstnance na akci „Vánoční strom“, která se uskuteční dne 14.12.2015 od 
14.00 hod., kde proběhne předání dárků zástupcům rodičů pěstounských rodin, 
následně se uskuteční i setkání s bývalými zaměstnanci FP od 15.00 hod. v zasedací 
místnosti děkana (P362).   
 

V 14.36 hod. přišel doc. Brychta. 
 
V 14.40 hod. přišel Ing. Chládek 
 
 
5. Informace z AS VUT  
 
Rektor Štěpánek 

• Dne 30.11.2015 byl odevzdán Institucionální plán na MŠMT. 
• Paní Kabourková požádala o  ukončení pracovního poměru k 31.12.2015, bude 

vypsáno výběrové řízení na její pozici. 
• Připravuje se rozpočet VUT. 

 
Prorektor Doupovec 

• Hospodářské noviny - bylo posláno hodnocení fakult. 
• Magistrát města Brna požaduje poplatky za komunální odpady, podle právního 

oddělení VUT je to protiprávné.  
• Akreditace 5-ti letého magisterského studia na FAST – v DZ VUT je uvedena, ale 

šance získat tuto akreditaci je velmi malá. 

 
Prorektor Bartoš 

• Vytvořen přehled činností plnění činností CVIS v roce 2015, který byl zaslán 
děkanům fakult. 

• Minulý týden proběhlo na VUT Hodnocení rizik. 

 
Prorektorka Armutidisová 

• Informovala o průběhu veletrhu Gaudeamus, kde VUT získalo stříbrnou medaili za 
stánek a prezentaci. 

• Poslední lednový týden se uskuteční veletrh Gaudeamus v Praze. 



Data zasedání AS VUT na příští akademický rok: 
 

• 12.1.2016 (v rámci výjezdního zasedání KD a AS FP VUT v Brně), 9.2.2016, 
8.3.2016, 5.4.2016, 3.5.2016, 31.5.2016, 28.6.2015 

 
6. Různé 
 

1. Pokladnička AS  - obsah pokladničky bude použit na zakoupení dárků pro děti 
z pěstounských rodin a budou předány dne 14.12.2015 na akci „Vánoční strom“. 
Dnes lze ještě přispět do této pokladničky. 

2. Ing. Novák navrhl k diskusi zrušení povinnosti odevzdávat dva svázané výtisky 
bakalářské/diplomové práce a ponechání pouze elektronické verze. Paní 
předsedkyně sdělila, že tuto záležitost přednese na dalším zasedání. 

3. Program dalšího zasedání AS FP, dne 15.1.2016 v rámci výjezdního zasedání, není 
zatím  sestaven, neobdrželi od vedení další podklady k jednání. 

 
 
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 
Paní předsedkyně na závěr všem poděkovala za dnešní účast a popřála hezké vánoční svátky.  
Pan děkan také poděkoval a předal členům AS FP malé poděkování. 
 
V 14.49 hod. přišel doc. Zinecker. 
 
Zasedání AS FP VUT v Brně ukončeno v 14.51 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifikoval:     Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.                                                 Bc. Tomáš Krejčí 
 
                             předseda AS FP                                                                předseda SK AS FP 
  
 
 
 
Zapsala: Marie Ráčková 
 


