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Zápis č. 10 

z  mimořádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT 

konaného dne 15. 5. 2012 

 

Účast: viz prezenční listina 

 

Hosté: JUDr. Ing. Jan Kopřiva – předseda volební komise 

 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 14 (z toho 8 ZK a 6 SK) 

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

 

AS FP i obě komory jsou samostatně usnášeníschopné. 

 

Program: 

 

1. Úvod  

2. Volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

 

1. Úvod 

 

Ing. Ondrák přivítal všechny přítomné na mimořádném zasedaní AS FP a uvedl, že 

jediným bodem dnešního zasedání je uzavřít přijímaní návrhů na volbu kandidáta na 

jmenování děkanem a zajistit podle vyhlášení zveřejnění kandidátů. JUDr. Kopřiva, jako 

předseda volební komise, byl přizván, aby kontroloval správnost všech procesů průběhu 

voleb. Ing. Ondrák dále uvedl, že AS FP musí zjistit jména navržených kandidátů a zveřejnit 

je. Jména kandidátů musí být zveřejněna nejpozději do středy 16. 5. 2012 do 12:00 hod. na 

nástěnce AS FP VUT v Brně, na světelné tabuli, ve veřejných složkách elektronické pošty a 

na webu fakulty. 

 

2. Volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

 

Předseda AS FP se dotázal všech přítomných členů, zda některý z nich obdržel návrh na 

kandidáta na volbu kandidáta na jmenování děkanem. Slova se ujala Ing. Smolíková a předala 

návrh od doc. Meluzína, který navrhuje kandidáta doc. Ing. et Ing. Stanislava Škapu, Ph.D. 

Dále se ujal slova Bc. Král, který informoval AS FP, že mluvil s chybějícími členy SK AS FP 

a ti mu sdělili, že neobdrželi žádný návrh na kandidáta. 

 

Předseda AS FP navrhl, aby byl všem členům, kteří se nedostavili na mimořádné zasedání 

AS FP, zaslán e-mail, ve kterém budou vyzváni, aby obratem odpověděli, zda dostali nějaký 

návrh kandidáta a zároveň vysvětlili důvod své nepřítomnosti. 

 

V 12:37 hod. přišla Ing. Beranová. 

  

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 15 (z toho 9 ZK a 6 SK) 

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 6 (z toho 3 ZK a 3 SK) 

 

AS FP i obě komory jsou samostatně usnášeníschopné. 

 

Ing. Ondrák se zeptal příchozí Ing. Beranové, zda dostala od někoho návrh na 

kandidáta, ta mu odpověděla, že nikoliv. 
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V dalším bodě Ing. Ondrák objasnil všem členům průběh voleb. Připomněl, že 

předvolební vystoupení kandidátů proběhne dne 23. 5. 2012 v místnosti P384 od 10:00 hod. 

Předseda AS FP proto navrhuje, aby se AS FP sešel týž den v 8:30 hod. v zasedací místnosti 

děkanátu a předal návrhy kandidátu volební komisi. JUDr. Kopřiva připomněl, že přítomných 

členů musí být 2/3, aby mohli být zahájeny volby. Návrhy kandidátů budou volební komisí 

zkontrolovány, zda splňují dle platných předpisů všechny formální náležitosti a volební 

komise rozhodne o jejich platnosti. Poté se členové AS FP odeberou do P384 kde započne za 

vedení předsedy AS FP předvolební vystoupení kandidátů, které by mělo trvat cca 30 min a 

po skončení vystoupení se AS FP vrátí zpět do zasedací místnosti děkanátu, kde proběhne již 

volba děkana pod vedením volební komise.  

Klíče od zasedací místnosti a občerstvení pro volební komisy a členy AS FP zajistí 

děkanát FP. Volební lístky se všemi náležitostmi nachystá předseda AS FP. 

 

V 12:47 hod. přišel Ing. Koleňák. 

  

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 16 (z toho 10 ZK a 6 SK) 

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 5 (z toho 2 ZK a 3 SK) 

 

AS FP i obě komory jsou samostatně usnášeníschopné. 

 

Ing. Ondrák se zeptal příchozího Ing. Koleňáka, zda dostal od někoho návrh na 

kandidáta, ten mu odpověděl, že nikoliv. 

 

 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP pověřuje předsedu AS FP, aby zajistil zveřejnění seznamu 

kandidátu dle „Vyhlášení voleb“ na nástěnce AS FP VUT v Brně, na světelné tabuli, ve 

veřejných složkách elektronické pošty a na webu fakulty. 

 

PRO: 16    

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ:  0 

 

Navržené usnesení bylo jednohlasně přijato. 

 

 Příští zasedání AS FP se bude konat 22. 5. 2012 v 14.30 hodin v zasedací místnosti 

děkanátu. Program byl již schválen na minulém zasedání. 

 

Předseda AS FP všem poděkoval za účast a ukončil zasedání AS FP v 12:50 hod. 

   

Verifikoval:  Ing. Viktor Ondrák, Ph.D.      Bc. Tomáš Král  

       předseda AS FP               předseda SK AS FP 

                     

 

           

 

 

Zapsala: Jana Hudlíková       V Brně dne: 15. 5. 2012    


