Zápis č. 7
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 15. 9. 2020
Účast: viz prezenční listina
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 11 ZK a 2 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 1 ZK a 7 SK)
AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná.
Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:30 hod.

1. Úvod
Paní předsedkyně AS FP Ing. Smolíková přivítala pana děkana.

Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Vyhlášení voleb do AS FP a do AS VUT
Informace z kolegia děkana
Informace z AS VUT
Různé

PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

Schválení Zápisu č. 6 řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské
VUT v Brně konaného dne 22. 6. 2020
Dne 8. 9. 2020 byl všem členům AS FP zaslán zápis z řádného zasedání AS FP ze dne 22. 6.
2020, termín pro zasílání připomínek byl do 14. 9. 2020, 10.00 hod.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Zápis č. 6 z řádného zasedání Akademického
senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 22. 6. 2020.

PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

Schválení Zápisu z mimořádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské
VUT v Brně konaného dne 14. 7. 2020
Dne 8. 9. 2020 byl všem členům AS FP zaslán zápis z řádného zasedání AS FP ze dne 14. 7.
2020, termín pro zasílání připomínek byl do 14. 9. 2020, 10.00 hod.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Zápis mimořádného zasedání Akademického
senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 14.7. 2020.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

1. Vyhlášení voleb do AS FP a do AS VUT
Předsedkyně AS informovala, že byly vyhlášeny volby zástupců fakult a zástupců
vysokoškolských ústavů do AS VUT pro období listopad 2020 až listopad 2023. Je standardní,
že ve stejném termínu se konají i volby do AS FP, protože funkční období členů AS FP kopíruje
funkční období členů AS VUT. Z toho důvodu rozhodla o vyhlášení voleb do AS FP a zástupců
FP do AS VUT pro období listopad 2020 až listopad 2023.
Včera, 14.9.2020, byly všem členům AS FP zaslány dva dokumenty. Organizační pokyny
řádných voleb do Akademického senátu FP a Harmonogram řádných voleb a organizační
pokyny řádných voleb do Akademického senátu VUT pro období 2020/2023. Samotné volby
proběhnou v úterý 3.11.2020 od 8.30 do 17.00 hod. Dále paní předsedkyně sdělila, že dle
zaslaných informací bude dnes hlasováno o volební komisi. Do volební komise byli osloveni:
Dr. Doubravský, Dr. Mráček a Dr. Fojtů a studenti Bc. Urbánek, Bc. Lukschanderlová. Všichni
oslovení souhlasí se jmenováním.
Paní předsedkyně rozdala hlasovací lístky a informovala o průběhu voleb. Dále probíhala
samotná volba.
Všichni členové obdrželi 13 hlasů.
V 14.45 přišel doc. Brychta, prof. Koráb.

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP jmenuje Dr. Doubravského, Dr. Mráčka, Dr. Fojtů, Bc.
Urbánka, Bc. Lukschanderlovou členy Volební komise pro řádné Volby AS FP VUT v Brně.

PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP vyhlašuje řádné volby do AS FP VUT v Brně a AS VUT
v Brně pro funkční období listopad 2020 až listopad 2023 a schvaluje časový harmonogram a
organizační pokyny pro volbu 12 akademických pracovníků a 9 studentů do AS FP a pro 2
akademické pracovníky a 1 studenta do AS VUT v Brně.
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

Mgr. Musilová informovala o způsobu voleb a způsobu jednání Akademického senátu v rámci
COVID-19. Ve stávajících vnitřních předpisech jak univerzity, tak FP, není možné distanční
jednání, které je dané z úrovně zákona č. 188/2020 Sb. Zákon má však omezenou účinnost a
skončil 120 den po skončení nouzového stavu. Pokud by nebyl vyhlášen nouzový stav nebo
nedošlo k omezení přítomnosti studentů a akademických pracovníků na univerzitě, nemohou
distanční jednání akademických senátů probíhat. Z tohoto důvodu bude AS VUT upravovat
Jednací řád AS VUT a bude zde zavádět možnost distančního jednání. V návaznosti na to je
činěn apel na všechny fakulty, aby upravily i svoje jednací řády. Dle stávajícího volebního řádu
AS VUT a fakultního volebního řádu AS můžeme pobíhat volba do AS pouze prezenčně.
Vzhledem k nastalé situaci senát VUT bude přijímat dodatek Volebního řádu AS VUT, který
umožní distanční elektronické volby a apeluje i na fakulty, aby si volební řád AS upravily. Na
základě toho je svoláno mimořádné jednání AS VUT na úterý 29.9.2020, kde by se schvalovaly
dodatky předpisů VUT. Dále je svolané další jednání AS VUT na pátek 2.10.2020, kde by se
schvalovaly dodatky fakultních vnitřních předpisů a řádů, pokud by byly přijaté. V této
souvislosti bude svoláno mimořádné zasedání AS FP VUT v Brně taktéž na 29.9.2020. Text
dodatků obou vnitřcích předpisů bude zpracován dle návrhu právního odboru rektorátu.
Paní předsedkyně dodala, že dnes byly vyhlášené volby a očekává prezenční hlasování
v termínu 3.11.2020. Dokumenty však budou upraveny pro případ mimořádné situace, kdy by
prezenční volby nebyly možné. Proto došlo k vyhlášení voleb, ale bude nachystána i druhá
varianta pro volby elektronické. Na základě aktuálního stavu bude svoláno mimořádné zasedání
AS FP, aby byly projednány příslušné dodatky a úpravy.

5. Informace z AS VUT







Bude předložen nový Stipendijní řád VUT, ale zatím předložen nebyl.
V měsíci říjnu by mělo proběhnout zasedání správní rady.
Krizový štáb, který byl na VUT zřízen, bude mít na webových stránkách vyvěšené
odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
Byly předloženy teze Strategického záměru VUT pro rok 2021 až 2030. Schůzka
k danému dokumentu proběhne až 29.9.2020.
Byly schváleny termíny dalších zasedání AS VUT v Brně: 29.9., 2.10., 13.10. a
10.11.2020.
Pan prorektor Hirš informoval, že na celé VUT přijelo cca 250 studentů Erasmus.
Tento týden probíhá Welcome Week.
6. Různé







dodržování adekvátního postupu při vznášení stížnosti ze strany studentů za participace
studentské komory AS FP VUT v Brně.
a) V dané věci je zapotřebí kontaktovat i ředitele ústavu, pak je možné adekvátně a
především rychle reagovat.
b) Je korektní, aby byla stížnost na vědomí zaslána i dotčenému vyučujícímu, aby měl
prostor se k dané stížnosti vyjádřit.
c) Studentská komora, pokud se v dané věci angažuje, by měla dbát na to, aby stížnost
byla určitá (nikoliv vágní). Je zapotřebí vymezit, co a kdy bylo konkrétně porušeno.
Dále opětovně apeloval na studentskou komoru AS FP VUT v Brně, aby se v rámci
oficiálně prezentovaných informací vyvarovali hodnocení a tvrzení, která jsou
způsobilá u studentů vyvolat mylný dojem – konkrétně se jednalo o reakci na dotaz
týkající se standardu zkoušení za mimořádné situace COVID-19 (v daném případě se
konkrétně jednalo reakci uvedenou na Instagramu VUT FP). Studenti se na dané
odpovědi odvolávají (berou je jako normu).
Dále zopakoval svou žádost ve věci etablování pravidel pro formu on-line zkoušení
s cílem poskytnutí jistoty oběma stranám a s cílem zvýšit transparentnost tohoto
způsobu zkoušení.

Paní předsedkyně sdělila další zasedání AS FP, které proběhnou v termínech: 13.10. a
10.11.2020. Ustanovující zasedání AS proběhne dne 24.11.2020. Dále upozornila, že
mimořádné zasedání AS FP se uskuteční dne 29.9.2020 od 14.30 hod (na programu: Jednací
řád, elektronické volby).

V 15.05 hod odešla Mgr. Musilová.
V 15:28 přišla Ing. Kruljacová .

4. Informace z kolegia děkana


Proděkan Kříž seznámil s výsledky diskuse RSP pro model zimního semestru, který se
bude průběžně měnit na základě dané situace. Všechny ročníky, mimo 1. ročníků
bakalářských studijních programů, zahájí v distanční formě studia. Distanční forma
studia bude probíhat dle rozvrhů. 1. ročníky bakalářských studijních programů:
z kapacitních a hygienických důvodů, budou přednášky v prezenční formě studia
takovým způsobem, že každý předmět v rámci daného týdne bude mít vyhrazeny
všechny přednáškové místnosti. Je již spočítána, v rámci opatření, kapacita na každou
místnost pro cca 50 studentů. Vyučující bude centrálně v P384 a do ostatních
poslucháren bude přednášeno online. Garanti by měli rozhodnout, které předměty by
měli být prezenčně. Na MS Teams, budou zřízeny kanály pro všechny studijní programy
a ty budou výhradně určeny pouze pro komunikaci studentů s garanty studijních
programů. Pro každý studijní program bude vyhrazena místnost, do které může jít
vyučující online přednášet (pro ty vyučující, kteří nemají PC či notebook). Rozvrhy se
upravují a budou zveřejněny až v pátek. Pro studenty s chronickým onemocněním bude
na SO založeno obecné vyjádření, dle rozhodnutí rektora. Ve čtvrtek v 10.00 hod v P383
bude svolána informační schůzka pro všechny akademické pracovníky před zahájením
semestru.

Předsedkyně AS FP všem poděkovala za účast a ukončila zasedání AS FP v 15.38 hod.

Verifikoval:

Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.
předsedkyně AS FP

Ing. Anna Kruljacová
předseda SK AS FP

Mgr. Bc. Helena Musilová
předsedkyně KAP

