Zápis č. 28
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 3. 12. 2013
Účast: viz prezenční listina
Hosté: doc. Škapa, doc. Sodomka
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 12 (z toho 5 ZK a 7 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 9 (z toho 7 ZK a 2 SK)
ZK AS FP není samostatně usnášeníschopná, SK AS FP samostatně usnášeníschopná je, AS
FP jako cele je usnášeníschopný.
Program:
1. Úvod
2. Projednání „Směrnice děkana č. x pro přijímací řízení v doktorském studijním
programu Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské, Vysokého učení
technického v Brně pro akademický rok 2014/2015“
3. Informace z KD
4. Informace z AS VUT
5. Různé
Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:30 hod.
1. Úvod
Předseda AS FP přivítal všechny přítomné, zvláště pak hosty: doc. Škapu a doc. Sodomku.
2. Projednání „Směrnice děkana č. x pro přijímací řízení v doktorském studijním
programu Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské, Vysokého učení
technického v Brně pro akademický rok 2014/2015“
Předseda AS FP uvedl, že do dnešního dne nebyly zaslány žádné připomínky k předložené
směrnici a navrhuje toto usnesení:
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje „Směrnice děkana č. x/2013 pro přijímací řízení
v doktorském studijním programu Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské,
Vysokého učení technického v Brně pro akademický rok 2014/2015“ v předloženém znění.
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0
Navržené usnesení bylo všemi hlasy schváleno.
V 14:37 hod. přišel Ing. Bartošek a Ing. Kučerová.
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 14 (z toho 7 ZK a 7 SK)
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NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 7 (z toho 5 ZK a 2 SK)
AS FP i obě komory samostatně jsou usnášeníschopné.
3. Informace z KD
Pan děkan podal informace z KD, viz zápis z KD vystavený na webu FP.
Za zmínku stojí několik bodů:
• doplnění dat pro žebříček Hospodářských novin.
• informoval o odsouhlasení navržených částek k dočerpání plánu mzdových
prostředků daných rozpočtovými pravidly roku 2013, schválenými AS FP. Pan
děkan konstatoval, že rozdíly v částkách k dočerpání jsou značné mezi
jednotlivými ústavy; tato skutečnost bude s každým ředitelem ústavu ještě zvlášť
konzultována,
• akce Vánoční strom-punč proběhne dne 16. 12. 2013 v 14.00 hod. ve vstupní hale
fakulty, kde budou zároveň předány dárky dětem z pěstounských rodin,
• 18. 12. 2013 v 15.00 hod. bude setkání s bývalými pracovníky FP,
• navazuje se operativní spolupráce s univerzitou v Katovicích (Polsko),
• ředitelé ústavů osloveni ohledně naplňování cílů kvality v rámci příručky kvality,
• proběhne schůzka členů týmu kvality – začátek ledna 2014,
• ze strany vedení FP nebyly zaslány žádné připomínky ke statutu FP,
• kontrolou byla zjištěna absence organizačního řádu ve statutu FP; bude sjednána
náprava,
• ředitelé ústavů budou požádání o svolání porad ústavu, kde bude vedením FP všem
zaměstnancům opětovně vysvětlen způsob financování,
• bude zpřesněn DZ FP,
• bude zpřesněno financování FP.
Předseda AS FP poskytl všem členům AS FP údaje ohledně financování členů AS na
jiných fakultách VUT. Na základě prostudování předložených údajů byl pan děkan AS FP
požádán o stanovení funkčního příplatku za členství v AS FP s tím, že odměny budou 2x
ročně a předsedové obou komor budou hodnoceni děkanem fakulty (20.000,- Kč - odměny a
10.000,- Kč - stipendia).
Ing. Král upozornil pana děkana, že za ZS neprobíhá proplácení stipendií členům SK AS
FP; pan děkan slíbil doplacení částek v nejbližším výplatním termínu. Bc. Maťašovský v této
souvislosti poděkoval panu děkanovi za snahu řešit tuto problematiku a za předložené řešení.
Zároveň znovu zdůraznil, že nešlo o navýšení příspěvků na senátora za účelem přilepšení si,
ale o princip vyplácení jednotlivých odměn za členství v AS a o princip vyplácení
v návaznosti na aktivní (fyzickou) účast či neúčast během zasedání AS FP VUT.
V 14:54 přišel Ing. Chládek.
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 15 (z toho 7 ZK a 8 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 6 (z toho 5 ZK a 1 SK)
AS FP i obě komory samostatně jsou usnášeníschopné.
V 15:00 odešla Ing. Kučerová.

2

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 14 (z toho 6 ZK a 8 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 7 (z toho 6 ZK a 1 SK)
AS FP i obě komory samostatně jsou usnášeníschopné.
4. Informace AS VUT
1. Rektor informoval:
- bude zpracován nový generel VUT v Brně - bude vyspáno výběrové řízení na
zhotovitele (do 15. 12. 2013 budou definovány podmínky, do 1. 1. 2014 bude připraveno
výběrové řízení).
- ředitel Kolejí a menz připravuje novou koncepci Kolejí a menz
2. prorektorka Armutidisová:
- VUT získalo 3. místo za expozici na Gaudeamu
- od 1. 11. 2013 je web VUT v AJ
3. Rada vysokých škol
- informace k jednání sněmu 21. 11. 2013 jsou na webu RVŠ
- pro rok 2014 by měla pokračovat podpora kvalitativních ukazatelů, důraz by měl být na
institucionální plány a centralizované rozvojové projekty
4. Byl schválen Dodatek č. 2 Rozpočtu VUT pro rok 2013 ve znění 28. 11. 2013
5. Byl předložen (předsedovi AS VUT v písemné formě při dnešním jednání AS VUT)
návrh Pravidel pro tvorbu rozpočtu VUT pro rok 2014. Kvestor uvedl, že vychází z
úrovně MŠMT, nejsou podstatné změny. Poukázal pouze na změnu ukazatele K ze strany
MŠMT (nový ukazatel mezinárodní granty) a na doplnění kapitoly 1.6. - odměňování
mimořádné úspěšných studentů - vazba na bod G, kapitola 7.
6. TAČR - Kvestor k dotazu členky AS VUT informoval, že včera rozsel tajemníkům emailem informace. Vedení VUT doporučuje metodiku Full Cost vykazování nepřímých
nákladů projektů TAČR: Je v kompetenci děkana toto modifikovat.
7. Studentská komora AS VUT předložila návrh na zřízení Nadačního fondu
studentských projektů VUT - financováno ze zůstatku rozpočtu SK AS VUT (cca 300 tisíc
Kč). Podporuje i prorektor Štěpánek.
8. Změna USI na Fakultu expertního inženýrství - předloženy dokumenty k projednání
9. Studijní a zkušební řád VUT a jeho novelizace - odloženo za účelem získání vysvětlení
od prorektora Švece; bude projednání na AS VUT 14. 1. 2014.
10. Organizační řád - bude projednání na AS VUT 14. 1. 2014
11. Komise pro tvůrčí činnost
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- prof. Vávrová informovala o směrnici rektora pro specifický výzkum a o rozhodnutí
rektora na to navazujícím. Soutěžení proběhne ve lhůtě 2. 12. 2013 - 17. 2. 2014, hodnocení
18. 2. 2014 - 10. 3. 2014, zpracování projektů od 11. 3. 2014. Režie by měly být jednotné na
všech fakultách.
- zatím nebudou nová pravidla pro habilitační řízení a pro profesorská řízení - nutno
vyčkat stanoviska nového ministra školství
Zasedání AS VUT v roce 2014 se uskuteční 14. 1., 11. 2., 11. 3., 8. 4., 6. 5., 3.
6. Výjezdní zasedání je předběžně plánované na 26. 6. - 28. 6. 2014.
5. Různé
Pan Maťašovský informoval AS FP o nespokojenosti studentů se stávající hromadnou
dopravou, konkrétně s autobusovou linkou č. 53 (v době dopravní špičky je přetížená) a dále
s nevyhovujícím přístupem (bahno na silnici, které se tvoří z důvodu vyjíždění nákladních a
osobních aut ze staveniště a neprobíhá průběžné a efektivní čištění této komunikace)
k tramvaji č. 12; pan děkan informoval o již předané stížnosti na DPMB.
•

Byl podán návrh na termíny řádných zasedání AS FP na 1. ½ roku 2014 a to: 14. 1.,
11. 2., 11. 3., 8. 4., 6. 5. a 3. 6. 2013 vždy od 14:30 hod. v zasedací místnosti
děkanátu.

PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0
Navržené termíny byly všemi hlasy přítomných schváleny.
Tato skutečnost bude sdělena vedení fakulty.
Další řádné zasedání AS FP se bude konat dne 14. 1. 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 14. 1. 2014

1.
2.
3.
4.

Úvod
Informace z KD
Informace z AS VUT
Různé

PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0
Navržený program byl všemi hlasy přítomných schválen.
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Předseda AS FP všem poděkoval za přítomnost, za práci v tomto roce, popřál krásné svátky a
ukončil zasedání AS FP v 15:52 hod.

Verifikoval:

Ing. Viktor Ondrák, Ph.D.
předseda AS FP

Ing. Tomáš Král
předseda SK AS FP

Zapsal: Jana Hudlíková

V Brně dne: 3. 12. 2013
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