
Zápis č. 9 
z mimořádného online zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v 

Brně 
konaného dne 23.10.2020 

 
 
Účast: viz příloha 
 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 16 (z toho 10 ZK a 6 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 5 (z toho 2 ZK a 3 SK)  
 
AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná. 
 

1. Úvod 
Mimořádné zasedání AS FP proběhlo online prostřednictvím Microsoft Teams, a to k žádosti 
děkana FP z důvodu nutnosti změnit formu voleb a v návaznosti na to upravit harmonogram a 
organizační pokyny pro volby do AS FP a do AS VUT.  

Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem. 

Program: 

1. Úvod 
2. Vyhlášení elektronických voleb do AS FP 
3. Vyhlášení elektronických voleb do AS VUT 
4. Změna harmonogramu a organizačních pokynů voleb do AS FP  
5. Změna harmonogramu a organizačních pokynů voleb do AS VUT 

 
 

PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

2. Vyhlášení elektronických voleb do AS FP 
 

Předsedkyně AS FP informovala o probíhajících přípravách voleb do AS FP a AS VUT.  Byly 
zveřejněny seznamy Kandidátů pro volby do AS FP a AS VUT. 

Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace se zvažuje vyhlášení on-line voleb. Dodatek VŘ AS 
VUT umožňující elektronické volby byl schválen AS VUT 2. 10. 2020, je tedy platný a účinný. 
MŠMT už registrovalo dodatek VŘ AS VUT umožňující elektronické volby. Vše bylo řešeno 
se právním odborem rektorátu a ten potvrdil, že by volby do AS FP a volby zástupců FP do AS 
VUT měly proběhnout elektronicky. 

Ve středu 21.10.2020 se pan děkan, paní předsedkyně AS FP a paní předsedkyně Volební 
komise Ing. Fojtů zúčastnili instruktáže ohledně online voleb na CVISu. Volební komise FP 
zajistí nastavení voleb a nahrání oprávněných voličů do systému. Bude vytvořen i manuál pro 
elektronické volby.  



Elektronické volby budou zpřístupněny na:  

https://www.vutbr.cz/intra/volby 

Proběhla diskuse, v níž se členové AS FP vyslovili pro elektronické volby. 

Předsedkyně AS FP proto rozhodla, že volby do AS FP a volby zástupců FP do AS VUT 
vyhlášené na den 3. 11. 2020 se budou konat elektronicky a doporučila přijetí následujících 
usnesení. 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP v návaznosti na schválený dodatek VŘ AS FP rozhodl, že 
vyhlášené volby do AS FP se budou konat elektronicky. 

PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

3. Vyhlášení elektronických voleb do AS FP 
 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP v návaznosti na schválený a MŠMT registrovaný dodatek VŘ 
AS VUT rozhodl, že vyhlášené volby zástupců FP do AS VUT se budou konat elektronicky. 

PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

 
4. Změna Harmonogramu řádných voleb a organizační pokyny voleb do AS FP  

 
Vzhledem k rozhodnutí realizovat vyhlášené volby do AS FP v elektronické podobě, 
předsedkyně AS FP a AS FP vydávají následující změny v Harmonogramu řádných voleb a 
organizačních pokynů voleb do AS FP.  

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje změny harmonogramu a organizačních pokynů 
voleb do AS FP. Změny jsou následující:  

 Doba konání je upravena na: 3.11.2020 od 0:00 –  23:59:59h 
 Vypuštění místa konaní voleb 
 Volby jsou jednokolové, proběhnou elektronicky, hlasovací prostředí (aplikace) a 

volební lístky budou zpřístupněny na portále informačního systému VUT (IS VUT, 
Portál/Volby) všem oprávněným voličům od 3. 11. 2020 od 0:00 hod. do 3. 11. 2020 do 
23:59:59 hod.  

 Volič provede volbu zatržením políčka na hlasovacím lístku u jím vybraných kandidátů 
a odesláním hlasu tlačítkem „Odeslat hlasovací lístek“.  

 V hlasovacím lístku může volič z volebního obvodu akademických pracovníků označit 
maximálně tři kandidáty z každého ústavu FP VUT v Brně.  

 V hlasovacím lístku může volič z volebního obvodu studentů označit maximálně devět 
kandidátů - studentů.  



 Hlasovací lístky, které budou obsahovat více označených kandidátů, než je uvedeno, 
nebo nebudou mít vyznačeného ani jednoho kandidáta, budou považovány za neplatné.  

 Po skončení hlasování Volební komise na základě údajů o hlasování z elektronického 
hlasovacího systému zpracuje protokol o průběhu a výsledcích voleb a zajistí zveřejnění 
výsledků voleb na internetových stránkách FP nejpozději do 4.11.2020 do 12:00.  

 Výsledky voleb budou zveřejněny nejpozději do 4.11.2020 do 12:00 na internetových 
stránkách fakulty. 

 Úplné znění Harmonogramu a organizačních pokynů bude zveřejněno 23.10.2020 na 
webu FP. 
 
PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

5. Změna Harmonogramu řádných voleb a organizační pokyny voleb pro AS 
VUT 
 

Vzhledem k rozhodnutí realizovat vyhlášené volby do AS VUT v elektronické podobě, 
předsedkyně AS FP a AS FP vydávají následující změny v Harmonogramu řádných voleb a 
organizačních pokynů voleb do AS VUT. 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje změny harmonogramu a organizačních pokynů 
voleb do AS VUT. Změny jsou následující:  

 Doba konání je upravena na: 3.11.2020 od 0:00 –  23:59:59h 
 Vypuštění místa konaní voleb 
 Volby jsou jednokolové, proběhnou elektronicky, hlasovací prostředí (aplikace) a 

volební lístky budou zpřístupněny na portále informačního systému VUT (IS VUT, 
Portál/Volby) všem oprávněným voličům od 3. 11. 2020 od 0:00 hod. do 3. 11. 2020 do 
23:59:59 hod.  

 Volič provede volbu zatržením políčka na hlasovacím lístku u jím vybraných kandidátů 
a odesláním hlasu tlačítkem „Odeslat hlasovací lístek“.  

 V  hlasovacím lístku může volič z volebního obvodu akademických pracovníků označit 
maximálně dva kandidáty z řad akademických pracovníků.   

 V hlasovacím lístku může volič z volebního obvodu studentů označit maximálně jednoho 
kandidáta – studenta.   

 Hlasovací lístky, které budou obsahovat více označených kandidátů, než je uvedeno, 
nebo nebudou mít vyznačeného ani jednoho kandidáta, budou považovány za neplatné.  

 Po skončení hlasování Volební komise na základě údajů o hlasování z elektronického 
hlasovacího systému zpracuje protokol o průběhu a výsledcích voleb a zajistí zveřejnění 
výsledků voleb na internetových stránkách FP nejpozději do 4.11.2020 do 12:00.  

 Výsledky voleb budou zveřejněny nejpozději do 4.11.2020 do 12:00 na internetových 
stránkách fakulty. 

 Úplné znění Harmonogramu a organizačních pokynů pro volby do AS VUT bude 
zveřejněno 23.10.2020 na webu FP. 
 
PRO: 16 
PROTI: 0 



ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

 

Verifikoval:     Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.                         Mgr. Bc. Helena Musilová 

                          předsedkyně AS FP                                              předsedkyně KAP      

 

 Ing. Anna Kruljacová 

                          předseda SK AS FP 

Prezenční listina 

JMÉNO - TITULY 

Zaměstnanecká komora: 

BRYCHTA Karel, doc., Ing., Ph.D. 

DOSKOČIL Radek, doc., Ing., Ph.D., MSc. 

KORÁB Vojtěch, prof., Ing., Dr., MBA 

LUŇÁČEK Jiří, Ing., Ph.D., MBA 

MRÁČEK Pavel, Ing., Ph.D. 

MUSILOVÁ Helena, Mgr. 

NOVOTNÁ Veronika, Mgr., Ph.D. 

SMOLÍKOVÁ Lenka, Ing., Ph.D. 

SVIRÁK Pavel, Ing., Dr. 

ZINECKER Marek, doc., Ing., Ph.D. 

Studentská komora: 

BEDNÁŘOVÁ Markéta, Bc 

HROMADA Dominik, Bc. 

KRULJACOVÁ Anna, Ing. 

STRAKA Nikolas, Bc. 

TESAŘOVÁ Mariana, Ing. et Ing., MSc. 

ZABLOUDIL Aleš, Ing. 
 


