Zápis č. 8
z mimořádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT
konaného dne 10. 4. 2012
Účast: viz prezenční listina
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 17 (z toho 9 ZK a 8 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 4 (z toho 3 ZK a 1 SK)
AS FP i obě komory samostatně jsou usnášeníschopné.
Program:
1.
2.
3.
4.

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

1. Úvod
Předseda AS FP přivítal všechny přítomné a zahájil mimořádné zasedání AS FP.
2. Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem FP VUT v Brně
Ing. Ondrák předložil návrh na doplnění a opravy k předloženému návrhu na vyhlášení
voleb:
Upřesnění zasedání a data v hlavičce vyhlášení takto:
Akademický senát Fakulty podnikatelské VUT v Brně vyhlásil na svém mimořádném
zasedání konaném dne 10. 4. 2012.
Proběhlo hlasování o tomto návrhu.
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0
Navržená změna byla všemi hlasy přítomných schválena.
U složení volební komise nebude specifikován předseda (předsedu volí komise ze svého
středu sama).
Proběhlo hlasování o tomto návrhu.
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0
Navržená změna byla všemi hlasy přítomných schválena.
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V 14:35 hod. přišel doc. Zinecker.
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 18 (z toho 10 ZK a 8 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 3 (z toho 2 ZK a 1 SK)
AS FP i obě komory samostatně jsou usnášeníschopné.
Ing. Ondrák požádal členy AS FP o vyjádření dalších připomínek k předloženému návrhu
na vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem FP VUT v Brně.
Nikdo z přítomných členů nevznesl žádnou připomínku k předloženému návrhu.
Ing. Ondrák oznámil, že je třeba návrh doplnit členy volební komise a oznámil, že všichni
kandidáti na členy volební komise kromě Ing. Chlebovského (služební cesta v navrhovaném
termínu voleb), navržení na minulém zasedání se svoji účastí ve volební komisi projevili
souhlas. Jsou to:
Za zaměstnance:

Za studenty:

Ing. Doubravský Karel, Ph.D., JUDr. Ing. Kopřiva Jan, Mgr. Moll Petr,
Mgr. Musilová Helena, Ing. Rompotl Jaroslav, doc. PhDr. Šimberová
Iveta, Ph.D., a Ing. Zeman Václav
Ing. Dočekalová Marie, Bc. Janata Michal, Bc. Koutný Miroslav a Bc.
Ondrušová Denisa.

Ing. Ondrák navrhl způsob volby členů volební komise. Volební komise bude mít 5 členů,
3 zaměstnance a 2 studenty. Volba členů komise bude formou preferencí. Členové AS FP
obdrží volební lístky se jmény kandidátů rozdělené do dvou skupin – zaměstnanci a studenti
vždy v abecedním řazení dle příjmení. Členové AS FP pro každou skupinu před jmény
kandidátů napíší číslicí pořadí své preference (tedy pro skupinu zaměstnanců od 1 do 7 a pro
skupinu studentů od 1 do 4), 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 v pořadí
dle preference. Za sčitatele hlasů navrhl doc Škapu a Bc. Krále.
Ing. Ondrák zahájil hlasování o navrženém způsobu volby volební komise.
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0
Navržený způsob volby volební komise byl všemi hlasy přítomných schválen.
Ing. Ondrák zahájil hlasování o navržených sčitatelích.
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0
Sčitatelé doc. Škapa a Bc. Král byli schválení jako sčitatelé preferencí při volbě volební
komise všemi hlasy přítomných.
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Ing. Ondrák rozdal všem přítomným členům AS FP hlasovací lístky pro volbu volební
komise. Po jejich vyplnění je převzali sčitatelé a provedli součet preferenčních hodnocení.
Výsledek:
Za členy volební komise pro Volbu kandidáta na děkana FP VUT v Brně byli zvoleni v pořadí
preferencí:
za zaměstnance:

Kopřiva Jan, JUDr., Ing. s 36 preferenčním hodnocením
Moll Petr, Mgr. s 53 preferenčním hodnocením
Rompotl Jaroslav, Ing. s 64 preferenčním hodnocením

za studenty:

Dočekalová Marie, Ing. s 45 preferenčním hodnocením
Ondrušová Denisa, Bc. s 45 preferenčním hodnocením

Za náhradníky byli zvoleni v tomto pořadí:
za zaměstnance:

1. náhradník: Doubravský Karel, Ing., Ph.D. s 66 preferenčním
hodnocením
2. náhradník: Zeman Václav, Ing. s 97 preferenčním hodnocením
3. náhradník: Šimberová Iveta, doc., PhDr., Ph.D. s 97 preferenčním
hodnocením
4. náhradník: Musilová Helena, Mgr. se 103 preferenčním hodnocením

za studenty:

1. náhradník: Koutný Miroslav, Bc. s 46 preferenčním hodnocením
2. náhradník: Janata Michal, Bc. s 47 preferenčním hodnocením

O pořadí náhradníků Ing. Zemana a doc. Šimberové se stejný preferenčním
hodnocením rozhodl los.
Ing. Ondrák dal hlasovat o návrhu na vyhlášení voleb kandidáta na jmenování
děkanem FP VUT v Brně, doplněného seznamem volební komise a schválenými změnami.
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0
Návrh na vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem FP VUT v Brně byl všemi hlasy
přítomných schválen.
3. Různé
Bc. Král požádal AS FP, aby byl do dalšího řádného zasedání AS FP zařazen bod
týkající se diskuze k aktualizaci směrnice pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů.
4. Návrh programu příštího řádného zasedání


Řádné zasedání AS FP se bude konat dne 24. 4. 2012 v 14:30 hodin v zasedací
místnosti děkanátu.

3



Program jednání řádného zasedání AS FP 24. 4. 2012

Úvod
Informace z KD
Informace z AS VUT
Projednání směrnice o DSP
Přípravy voleb kandidáta na jmenování děkanem FP VUT v Brně
Diskuze k aktualizaci směrnice pro realizaci bakalářských a magisterských studijních
programů.
7. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0
Navržený program byl všemi hlasy přítomných schválen.
Předseda AS FP všem poděkoval za pozornost a ukončil zasedání AS FP v 15:05 hod.
Verifikoval:

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

Bc. Tomáš Král
předseda SK AS FP

Zapsala: Jana Hudlíková

V Brně dne: 10. 4. 2012
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Akademický senát Fakulty podnikatelské VUT v Brně
vyhlásil na svém mimořádném zasedání konaném dne 10. 4. 2012
VO 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 23. 5.
2012 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:
DOČEKALOVÁ Marie, Ing.
KOPŘIVA Jan, JUDr., Ing.
MOLL Petr, Mgr.
ONDRUŠOVÁ Denisa, Bc.
ROMPOTL Jaroslav, Ing.
Návrhy kandidáta na jmenování děkanem: má právo podat každý člen akademické obce cestou členů AS FP VUT
v Brně nejpozději do úterý dne 15. 5. 2012 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 16. 5. 2012 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 23. 5. 2012 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.
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