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Zápis č. 17 

z  řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 13. 11. 2012 

 

Účast: viz prezenční listina 

 

Hosté: děkan doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. 

 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 12 (z toho 7 ZK a 5 SK) 

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 9 (z toho 5 ZK a 4 SK)  

 

AS FP a SK jsou samostatně usnášeníschopné, ZK AS FP není samostatně usnášeníschopná. 

 

Program: 

 

1. Úvod 

2. Informace z KD 

3. Informace z AS VUT 

4. Vyhodnocení průběhu SZZ 

5. Různé 

 

Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:30 hod. 

 

1. Úvod 

 

Předseda AS FP přivítal všechny přítomné, zvláště pak hosta pana děkana doc. Škapu, 

kterému úvodem předal slovo a požádal ho o informace z KD. 

Dále přivítal nového člena AS FP pana Ing. Jiřího Luňáčka, Ph.D, který nahradil doc. 

Škapu. Ing. Luňáček podepsal k dnešnímu dni slib člena AS FP. 

 

2. Informace z KD 

 

Pan děkan poděkoval ještě jednou AS FP za zvolení do své funkce a ujistil všechny 

přítomné, že doufá v úzkou spolupráci AS FP s vedením FP. Pan děkan podal informace z KD 

(podrobněji viz zápis z KD vystavený na webu FP): 

 V ½ ledna 2013 bude výjezdní zasedání AS FP a KD, 

 byla vypsána výběrová řízení na funkce ředitele ústavů; nástup od 1. 1. 2013 

 návrh děkana FP, aby byli zástupci AS FP při výběrových řízeních na funkci 

ředitelé ústavů, 

 16. 11. 2012 byl vyhlášen děkanský ½ den z důvodu odstávky vody, 

 byl podán návrh na celouniverzitní časopis, 

 27. 11. 2012 bude mít přednášku na FP pan Ing. Miloš Zeman; přednáška bude 

v P384 mezi 11:00 – 12:00 hod., 

 4. 12. 2012 bude mít přednášku na FP pan Ing. Jan Fišer; od 11:00 – 13:00 hod., 

 SK AS FP byla požádána o pomoc dne 7. 12. 2012 při akci „Den otevřených 

dveří“; SK AS FP souhlasila s pomocí, 

 KD bude přesunuto na každé druhé úterý od 13:00 hod. vždy po KR; důvodem je 

operativní řešení požadavků a úkolů KR. 

 

V 14:50 hod. přišel doc. Zinecker a Ing. Beranová. 
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PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 14 (z toho 9 ZK a 5 SK) 

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 7 (z toho 3 ZK a 4 SK)  

 

AS FP i obě komory jsou samostatně usnášeníschopné. 

 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP navrhuje děkanovi FP vytvořit pracovně-legislativní komisi 

s účastí zástupců SK a ZK AS FP a externího pracovníka práva, za účelem provedení analýzy 

všech platných dokumentů FP s cílem jejich sesouladění s dokumenty VUT a jejich 

aktualizací. 

 

PRO: 14 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

Navržené usnesení bylo všemi hlasy přijato. 

 

Členové SK AS FP vznesli dotaz na pana děkana ohledně účasti vedoucích BP a DP prací 

u SZZ; pan děkan uvedl, že toto téma je v jednání. 

 

V 15:20 hod. opustil pan děkan jednání AS FP.  

 

3. Informace z AS VUT 

 

Ing. Hanušová krátce seznámila senátory s dnešním jednáním AS VUT (podrobnosti viz 

zápis AS VUT vystavený na webu VUT). Zvláště zdůraznila tyto body jednání: 

 

 Stížnost na GAUDEAMUS, 

 KaM – byla schválena správa cen o hospodaření a analýza kalkulace cen jídel, 

RVŠ - byla řešena otázka problematiky akreditace; nefunkčnost struktury 

akreditační komise, rozbor cen na bydlení studentů v letních měsících, 

 RVŠ - kontrola projektů; MŠ v průběhu roku mění pravidla kontroly projektů, 

 RVŠ - projednávání problematiky podfinancování VŠ v rozpočtu, 

 RVŠ – novela vysokoškolského zákona. 

 

4. Vyhodnocení průběhu SZZ 

 

Tento bod se do budoucna přesouvá do bodu různé a zároveň je přesunut na některé z 

další jednání AS FP; čeká se na zpracování Komise pro studijní záležitosti. 

 

5. Různé 

 

V tomto bodu zasedání nebyly podány žádné návrhy na projednání ani diskuzi. 

 

Další řádné zasedání AS FP se bude konat dne 11. 12. 2012 v 14:30 hodin v zasedací 

místnosti děkanátu. 

 

Závěrem byl podán návrh na program příštího řádného zasedání AS FP: 
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 Program řádného zasedání AS FP 11. 12. 2012 

 

1. Úvod 

2. Informace z KD 

3. Informace z AS VUT 

4. Různé 

 

PRO: 14    

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 15:30 hod. 

   

Verifikoval:  Ing. Viktor Ondrák, Ph.D.        

       předseda AS FP               SK AS FP 

                     

 

      

 

Zapsal: Jana Hudlíková       V Brně dne: 13. 11. 2012    


