Zápis č. 12
z mimořádného volebního zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT
konaného dne 23. 5. 2012
Účast: viz prezenční listina
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 20 (z toho 12 ZK a 8 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 1 (z toho 0 ZK a 1 SK)
AS FP i obě komory jsou samostatně usnášeníschopné.
AS FP je schopný voleb, byla splněna podmínka minimální 2/3účasti.
Program:
1. Úvod
2. Volby kandidáta na jmenování děkanem FP, VUT v Brně
3. Závěr
1. Úvod
Předseda AS FP přivítal všechny přítomné na mimořádném zasedání AS FP, které bylo
zahájeno v 8:30 hod.
Na zasedání bylo přítomno 5 členů Volební komise; Volební komise byla v plném počtu.
Předseda AS FP informoval všechny přítomné o následujícím průběhu voleb. Volby
budou rozděleny do 3 částí.
V první části Volební komise zkontroluje podané návrhy, rozhodne, zda všechny návrhy
splňují dané náležitosti a jsou tedy platné.
Druhá část započne v 10:00 hod. v místnosti P384, kde kandidáti přednesou svůj volební
program a zodpoví případné dotazy. Každý kandidát má 15 min na prezentaci a cca 5 min na
zodpovězení dotazů. Vzhledem k tomu, že kandidát je pouze 1, bude mu umožněno, v případě
více dotazů, odpovídat o něco déle.
Po skončení představení kandidáta se AS FP a Volební komise přesune zpět do zasedací
místnosti děkanátu, kde bude pokračovat mimořádné volební zasedání AS FP již samotnou
volbou děkana.
Třetí část bude již řídit předseda Volební komise JUDr. Ing. Jan Kopřiva. Volební komise
s volební urnou budou ve vedlejší místnosti a členové AS FP budou jednotlivě docházet
k volební urně a vhazovat volební lístky, které budou signované předsedou AS FP. Volební
lístky musí být označeny platným způsobem a to tak, že číslo před jménem kandidátem bude
zakroužkováno, jinak bude volební lístek neplatný. Po skončení hlasování Volební komise
sečte vhozené volební lístky, vyhlásí výsledky voleb, napíše zápis a předá předsedovi AS FP
zapečetěnou obálku s volebními lístky a daným zápisem. Vše bude následně uloženo
v archivu AS FP. V případě úspěšné volby napíše předseda AS FP žádost panu rektorovi,
sdělí mu výsledky voleb a požádá ho, aby k 8. 11. 2012 jmenoval zvoleného kandidáta
děkanem FP, VUT v Brně.
Tímto předseda AS FP ukončil svůj úvodní projev a předal předsedovi Volební komisi
návrh kandidáta na jmenování děkanem.
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Jediným navrženým kandidátem byl pan doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
Volební komise převzala podaný návrh a odebrala se do vedlejší místnosti, kde
zkontrolovala jeho úplnost a platnost.
Bc. Král vznesl dotaz, kdo může vznášet dotazy při veřejném zasedání; bylo mu
odpovězeno, že každý člen akademické obce.
V 8:40 hod. přišla sl. Molliková.
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 21 (z toho 12 ZK a 9 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 0 (z toho 0 ZK a 0 SK)
AS FP i obě komory jsou samostatně usnášeníschopné.
Předseda AS FP předal slovo předsedovi Volební komise, který konstatoval, že
Volební komise shledala podaný návrh platným.
Mimořádné zasedání bylo oficiálně přerušeno do 10:00 hod., kdy bude zahájena druhá
část, při které proběhne představení kandidáta na jmenování děkanem FP, VUT v Brně.
V 10:00 byla zahájena druhá část mimořádného volebního zasedání. Předseda AS FP
přivítal všechny přítomné a po krátkém úvodu předal slovo kandidátovi. Kandidát doc. Škapa
představil své vize vedení fakulty a návrh svých spolupracovníků. Poté zodpověděl několik
dotazů od členů akademické obce. Druhá část mimořádného zasedání skončila v 10:45 hod. a
všichni senátoři se přesunuli zpět do zasedací místnosti děkanátu.
2. Volby na jmenování děkanem FP, VUT v Brně
Předseda AS FP zahájil třetí část mimořádného volebního zasedání, kde probíhala již
samotná volba kandidáta na děkana FP, VUT.
Dostavil se také senátor doc. Škapa, který prohlásil, že nepovažuje za etické hlasovat a
opustil mimořádné volební zasedání po dobu hlasování.
Předseda AS FP zkontroloval počet přítomných členů a předal předsedovi Volební
komise 20 signovaných volebních lístků. Dále pokračovala samotná volba děkana.
Po skončení hlasování předseda Volební komise předal předsedovi AS FP zapečetěné
volební lístky a 2x vyhotovený zápis; jedno vyhotovení bude dáno do archivu AS FP a druhé
bude přiloženo k zápisu z mimořádného zasedání (viz příloha č. 1).
Doc. Škapa byl přizván k vyhlášení voleb a k dalšímu průběhu mimořádného zasedání.
Slova se ujal předseda Volební komise JUDr. Kopřiva a vyhlásil výsledky voleb.
Doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. byl 19 hlasy zvolen novým děkanem FP; 1
člen se zdržel hlasování.
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Slova se ujal vítězný kandidát a poděkoval všem přítomným za zvolení a důvěru a
krátce promluvil k členům AS FP.
Poté předal slovo Ing. Ondrákovi, který poděkoval především Volební komisi, která
svou precizní prací zajistila důstojný průběh voleb v souladu s Volebním a jednacím řádem
AS FP, VUT v Brně. Zvláště poděkoval předsedovi Volební komise JUDr. Kopřivovi za jeho
rady a podporu při přípravě a proběhu voleb.
Volební komise opustila mimořádné zasedání v 11:30 hod.
Dále předseda AS FP poděkoval všem senátorům, že přistoupili k volbám odpovědně,
a že se dostavili v plném počtu.
Nakonec poblahopřál jménem celého AS FP panu doc. Škapovi k jeho zvolení.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP bere na vědomí výsledky voleb a pověřuje předsedu AS FP
Vysokého učení technického v Brně, aby oznámil zvolení doc. Ing. et Ing. Stanislava Škapy,
Ph.D. za kandidáta na jmenování děkanem rektorovi Vysokého učení technického v Brně a
požádal ho o jmenování doc. Ing. et Ing. Stanislava Škapy, Ph.D. děkanem Fakulty
podnikatelské, Vysokého učení technického v Brně s účinností od 8. 11. 2012.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0
Navržené usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Předseda AS FP ještě jednou všem poděkoval za účast a ukončil mimořádné zasedání AS FP
v 11:38 hod.

Verifikoval:

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

Bc. Tomáš Král
předseda SK AS FP

Zapsala: Jana Hudlíková

V Brně dne: 23. 5. 2012

3

