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

konaného dne 11. 3. 2014 
 

Účast: viz prezenční listina 
 
Hosté: doc. Škapa, Ing. Kříž 
 
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 14 (z toho 8 ZK a 6 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 7 (z toho 4 ZK a 3SK)  
 
AS FP i obě komory samostatně jsou usnášeníschopné. 
 
Program: 
 

1. Úvod 
2. Informace z KD 
3. Informace z AS VUT 
4. Různé 

 
Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:30 hod. 
 

1. Úvod 
 

Předseda AS FP přivítal všechny přítomné, zvláště pak hosta: doc. Škapu a Ing. Kříže. 
 

2. Informace z KD 
 

Pan děkan podal informace z KD, viz zápis z KD vystavený na webu FP.  
Za zmínku stojí několik bodů: 

• Z funkce proděkana pro tvůrčí činnost byl odvolán doc. Sodomka.  
• Děkan FP navštívil univerzitu v Toruni – bylo jednáno o spolupráci na pořádání 

konferencí. 
• Proběhne služební cesta do Nottinghamu za účelem jednání o struktuře studijního 

oboru EBF. 
• V pátek se koná zasedání VR. 
• Byla podepsána dohoda mezi FAST a FP o participaci FP na studijních programech 

FAST. 
• Proděkan Kříž informoval o stavu přihlášek ke studiu a stavu přihlášek k SZZ. 
• Proděkan Kříž dále informoval, že příští týden proběhne kontrola zadání BP a DP. 

 
V 14:42 hod. přišla senátorka Molliková a senátor Chládek. 
 
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 16 (z toho 8 ZK a 8 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 5(z toho 4 ZK a 1 SK)  

 
AS FP i obě komory samostatně jsou usnášeníschopné. 
 

3. Informace AS VUT 
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Mgr. Musilová podala informace z AS VUT, viz zápis vystavený na webu VUT a příloha 
tohoto zápisu. 

 
4. Různé 

 
Děkan sdělil, že předložil předsedovi ASFP na poradě vedení konané 10.3.2014 

k projednání návrh aktualizace dlouhodobého záměru a návrh rozpočtových pravidel FP pro 
rok 2014 s tím, že oba dokumenty budou podrobně komentovány na výjezdním zasedání. 

Předseda AS FP sdělil, že oba dokumenty již obdržel i v elektronické podobě a poslal e-
mailem členům senátu 

Proděkan Kříž uvedl analýzu studijních programů FP s tím, že celá analýza bude zaslána 
senátorům e-mailem a bude podrobně diskutována na výjezdním zasedání. 
 

Další řádné zasedání AS FP se bude konat dne 8. 4. 2014 v 14:30 hodin v zasedací 
místnosti děkanátu. 
 
Závěrem byl podán návrh na program příštího řádného zasedání AS FP: 
 

• Program řádného zasedání AS FP 3. 12. 2013 
 

1. Úvod 
2. Projednání Aktualizace dlouhodobého záměru FP 
3. Projednání rozpočtových pravidel FP pro rok 2014 
4. Předložení Stipendijního řádu FP 
5. Informace z KD 
6. Informace z AS VUT 
7. Různé 

 
PRO: 16    
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ:  0 
 
Navržený program byl všemi hlasy přítomných schválen.  

 
Předseda AS FP všem poděkoval za přítomnost a ukončil zasedání AS FP v 15:40 hod. 
   
Verifikoval:  Ing. Viktor Ondrák, Ph.D.      Ing. Tomáš Král  

       předseda AS FP               předseda SK AS FP 
                     

 
      

 
Zapsal: Viktor Ondrák       V Brně dne: 11. 3. 2013    
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Příloha1 zápisu – informace Mgr. Musilové z jednání AS VUT 11.3.2014 
 
1. Rektor informoval: 

- bude probíhat diskuse s managementem fakult a součástí a odbory o navýšení mzdových tarifů o 

4%, což činí v rozpočtu VUT 20 miliónů Kč ročně. Toto navýšení by mělo být bezproblémové pro 

všechny fakulty a součásti VUT. 

- IPn KREDO - VUT je zapojeno. Jedna skupina pod vedením rektora řeší zejména strategické plány a 

jejich analýzy, druhá skupina pod vedením prof. Raise řeší IPn Kvalita a aplikace kvality na VUT. 

- USI - dočasným vedením pověřen od 15.3.2014 doc. Vémola (do 31.3.2016) 

- publikace doc. Janíčka k metodice Full cost bude v knihovně, jeho prezentace bude rozeslána 

 

2. prorektor Bartoš 

- dotace na podporu publikování  4 tisíce EURO - podrobnosti budou v příloze zápisu s AS VUT 

 

3. Prorektor Doupovec 

- porada studijních proděkanů fakult a součástí VUT se uskuteční 21.3.2014 

- ve spolupráci se SK AS VUT budou navržena kritéria pro provedení ankety o nejoblíbenějšího 

pedagoga (obdrží finanční odměnu) 

- na žádost Pedagogické komise AS VUT budou zveřejňovány údaje o pedagogické zátěži jednotlivých 

akademických pracovníků 

- 24.3.2014 se uskuteční jednání dozorčí rady Kolejí a menz 

- podpora hendikepovaných studentů - podporu spíše psychicky hendikepovaných studentů bude 

zajišťovat ICV, podporu spíše fyzicky hendikepovaných studentů zajistí CESA 

- bude řešena možnost studentů zapisovat si předměty napříč fakultami VUT 

 

4. Prorektor Grmela (nepřítomen, referoval prorektor Doupovec) 

- specifický výzkum - hodnocení projektů z 1 fakulty skončilo 10.3.2014 

                             - byly podány 4 mezifakultní projekty, z toho 2 vyloučeny pro nesplnění podmínek. 

Do dvou dnů projedná řídící grantová komise.  

 

5. Prorektorka Armutidisová: 

- 3.-9. 3. 2014 proběhla v Olympii propagace vědy a výzkumu Věda zblízka 

- 8. 3. 2014 proběhla Robotiáda 

 

6. Prorektorka Karmazínová (nepřítomna, referovala prorektorka Armutidisová): 

- 10.-15.4.2014 proběhne v Mongolsku prezentace VUT v rámci veletrhu vzdělávání. Na ambasádě by 

mělo být jednání 12.4.2014. 

 

7. Tisková mluvčí Vanýsková: 

- připravuje Výroční zprávu VUT, která by měla být předložena před 8.4.2014. 

 

8. Jmenování prorektorů - bude řešeno na příštím zasedání AS VUT 8.4.2014 

 

9. Disciplinární komise VUT - schválena 

 

10. Aktualizace dlouhodobého záměru STI VUT - schváleno 

 

11. Aktualizace dlouhodobého záměru CESA - bude řešeno na příštím zasedání AS VUT 8.4.2014 

 

12. Příprava voleb do AS VUT: 

- bude řešeno na příštím zasedání AS VUT 8. 4. 2014 

- předběžný termín pro sdělení zástupců fakult ve volební komisi je 30. 5. 2014 
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- předběžný termín konání voleb je 20. 10. 2014 - 22. 10. 2014 

- předběžný termín ustavujícího zasedání nově zvoleného AS VUT je 4. 11. 2014 či 18. 11. 2014 

 

13. Ekonomické záležitosti: 

- schváleny předložené návrhy - odkup pozemku, nákup stroje za cca 21 miliónů 

 

14. Fond na podporu studentských projektů při SK AS BUT 

- obsahuje 300 tisíc Kč, na 1 projekt lze přispět max. částkou 20 tisíc Kč.  

- bude vydání vnitřní předpis VUT  

 

15. Předpokládané termíny konání AS VUT po prázdninách: 

- 23. 9. 2014 

- 21. 10. 2014 

Předpokládaný termín ustavujícího zasedání nově zvoleného AS VUT 4. 11. 2014 či 18. 11. 2014. 

 

Příští zasedání AS VUT se uskuteční 08. 04. 2014. Na programu by měla být Aktualizace DZ CESA pro 

rok 2014, vyjádření k osobám prorektorů VUT, schválení harmonogramu voleb do AS VUT.  
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Příloha1 zápisu – prezenční listina 

 

 

 


