Zápis č. 1
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 30. 1. 2020
Účast: viz prezenční listina
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 7 ZK a 5 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 5 ZK a 4 SK)
AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná.
Jednání AS FP bylo zahájeno v 9:30 hod.

1. Úvod
Paní předsedkyně AS FP Ing. Smolíková přivítala pana děkana a pana proděkana Kříže.
Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem.
Program:
1. Úvod
2. Projednání předložených akreditačních materiálů studijního programu
Informační management
3. Informace z kolegia děkana
4. Informace z AS VUT
5. Různé

PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
Schválení Zápisu č. 10 z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské
VUT v Brně konaného dne 17. 12. 2019
Dne 21. 1. 2020 byl všem členům AS FP zaslán zápis z řádného zasedání AS FP ze dne 17.12
2019, termín pro zasílání připomínek byl do 27. 1. 2020, 10.00 hod. Upravená verze zápisu byla
všem rozeslána před zasedáním.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Zápis č. 10 z řádného zasedání Akademického
senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 17. 12. 2019.
PRO: 12

PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
2. Projednání předložených akreditačních materiálů studijního programu
Informační management
Dne 13. 12. 2019 byl všem senátorům zaslány dokumenty předložených akreditačních
materiálů studijního programu Informační management. Termín pro zaslání připomínek či
dotazů bylo do 20. 1. 2020. K tomuto datu nebyly zaslány žádné připomínky ani komentáře.
USNESENÍ: AS FP bere na vědomí předložené akreditační materiály studijního programu
Informační management.
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0












3. Informace z kolegia děkana
Probíhá příprava workshopu, který je součástí přípravy nové generace Regionální
inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS JmK) pro období 2021-2027. Děkan
oslovil ředitele ústavů s návrhem kolegů do komise inovační strategie. Rektor žádá
děkany o zaslání nominované osoby k účasti na workshopu. Za FP se zúčastní doc.
Putnová.
Rozpočet na specifický výzkum zatím není znám.
Proběhne kontrola, jak probíhá vyhlášení a závěrečné zprávy vnitřních soutěží na
fakultách. Tato soutěž bude pokračovat i nadále.
Proběhla schůzka vedení FP s řediteli ústavů věnovaná systému hodnocení
akademických pracovníků. Tento systém se připravuje. Fakulty obdržely nastavení
metrik k úvazkárně. Byla definována kritéria a hledají se metriky, cca 250 činností.
Děkan požádal ředitele ústavů o vyjádření. Další jednání proběhne za 14 dní na
rektorátě.
4. Informace z AS VUT
Akademické fórum - proběhla diskuse. Pan rektor se vyjádřil k listopadovému zasedání.
Žádal iniciátory akademického fóra, aby zaměření Akademického fóra diskutovali na
fakultách, aby fakulty a součásti neměly obavy, že AF je mířeno proti nim. Rektor
vnímá tuto iniciativu a snahu posunout VUT.
Proběhlo jednání ohledně nového mzdového předpisu. Cílem je, aby akademičtí
pracovníci a ostatní zaměstnanci VUT měli důstojné ohodnocení. Návrh nového
mzdového předpisu byl diskutován s vedením jednotlivých fakult. Paní Mgr. Musilová
předala slovo Ing. Luňáčkovi, který seznámil přítomné s prvním kolem kolektivního
vyjednávání. Mzdový předpis je nedílnou součástí kolektivní smlouvy. K tomuto
předpisu byly podány připomínky, nyní se čeká na vyjádření. Dále seznámil s návrhem
mzdového předpisu.
Pan kvestor a prorektor Doupovec měli prezentaci o financování výuky na VUT. Cílem
je, aby financování co nejvíce odráželo počty studenty na fakultách a součástech, a aby








nedocházelo k velkým skokovým výkyvům. Děkanům fakult byl rozeslán model
financování, se kterým se nyní průběžně pracuje.
Jednalo se o majetkoprávních záležitostech.
Paní Ing. Herrmannová sdělila, že nová kampaň na VUT by měla být v pohádkovém
duchu.
5. Různé
Volby 2020 – v listopadu tohoto roku končí funkční období AS FP. V rámci toho
proběhnou také volby do AS VUT. Naše fakulta se vždy přizpůsobuje termínům volem
do AS VUT, který zatím nebyl vyhlášen. Předpokládaný termín je konec října, začátek
listopadu.
Další volby v tomto období jsou Volby kandidáta na děkana FP. AS FP je dle čl. 24
Volebního řádu AS FP povinen vyhlásit volny kandidáta na jmenování děkana
nejpozději 4 měsíce před uplynutím funkčního období děkana. Funkční období děkana
končí 7. 11. 2020 a tudíž nejpozději 7. 7. 2020 by měly být vyhlášeny volby. Vzhledem
k termínům SZZ, přijímacím řízením aj. by tak představení kandidátů na děkana FP a
jeho volba mohla proběhnout ve dnech 29. 4. (středa) nebo 28. 4. (úterý, na zasedání
AS FP). Tyto data jsou ke zvážení. Předsedkyně požádala senátory o vyjádření. Dále
proběhla diskuse. Z diskuse vyplynulo, že většina členů AS se přiklání k termínu středa
29. 4. 2020 od 10.00 hod. Na příští zasedání, které proběhne v březnu, nachystá
předsedkyně ve spolupráci s Mgr. Musilovou potřebné podklady. Dne 3. 3. 2020 na
zasedání AS FP budou oficiálně vyhlášeny volby kandidáta na jmenování děkanem FP.
Dále předsedkyně sdělila, že pro vyhlášení těchto voleb je potřebné nominovat členy
volební komise. Paní předsedkyně požádala SK AS o zajištění 2 studentů, ideálně těch,
kteří nejsou v SK AS FP. Minimální počet členů komise je 3, za ideální počet považuje
komisi pětičlennou.

Další řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhne 3. 3. 2020 od 14.30 hod.
Program řádného zasedání AS FP 3. 3. 2020
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem
Informace z kolegia děkana
Informace z AS VUT
Různé

PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
Předsedkyně AS FP všem poděkovala za účast a ukončila zasedání AS FP v 10.19 hod.

Verifikoval:

Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.

Mgr. Bc. Helena Musilová

předsedkyně AS FP

Ing. Anna Kruljacová
předseda SK AS FP

předsedkyně KAP

