Zápis č. 1
z mimořádného volebního zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT
konaného dne 2.6.2020

Účast: viz prezenční listina
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 12 ZK a 9 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 0 ZK a 0 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 Fakulty podnikatelské VUT v Brně
3. Závěr
1. Úvod
Paní předsedkyně AS FP přivítala všechny přítomné na mimořádném volebním zasedání AS
FP, které bylo zahájeno v 10:34 hod, a seznámila přítomné s programem.
Na zasedání bylo přítomno 5 členů Volební komise, Volební komise byla v plném počtu.
Paní předsedkyně informovala všechny přítomné o následujícím průběhu voleb.
Akademické shromáždění začne v 11:00 hod v místnosti P384, kde proběhne předvolební
vystoupení kandidáta na jmenování děkanem FP.
Akademické shromáždění bude řídit předseda volební komise pan JUDr. Kopřiva. Po vzájemné
domluvě zahájí JUDr. Kopřiva Akademické shromáždění a diskuzi předá paní předsedkyni AS
FP VUT v Brně Ing. Smolíkové.
Dle volebního řádu pro volbu kandidáta na jmenování děkanem Fakulty podnikatelské VUT
v Brně článku 26 odstavce č. 4, navržený kandidát přednese návrh strategického záměru
vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty na následující čtyři roky, po té proběhne diskuze.
Pravidla pro diskuzi budou následující:
Nejprve budou mít možnost položit dotaz přítomní účastníci Shromáždění. Po zodpovězení
dotazů přítomných účastníku, dostanou prostor online účastnici prostřednictvím Teams.
V 10:38 hod přišel Bc. Straka a Ing. Holendová.

Po skončení představení kandidáta na jmenování děkanem se AS FP a Volební komise přesune
zpět do zasedací místnosti děkana, kde bude pokračovat mimořádné volební zasedání AS FP
již samotnou volbou děkana.
Tuto část bude řídit předseda Volební komise JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. Volební komise
s volební urnou budou v malé zasedací místnosti děkanátu a členové AS FP budou jednotlivě
docházet k volební urně a vhazovat volební lístky, které budou podepsané předsedou Volební
komise JUDr. Ing. Janem Kopřivou, Ph.D. Hlasování se provede tak, že hlasující zakroužkuje
číslo kandidáta, kterému dává hlas. Jinak označený lístek je neplatný. Po skončení hlasování
volební komise sečte vhozené volební lístky, vyhlásí výsledky voleb, napíše zápis a předá
předsedkyni AS FP zapečetěnou obálku s volebními lístky a daným zápisem. Vše bude následně
uloženo v archivu AS FP. V případě úspěšné volby napíše předsedkyně AS FP žádost panu
rektorovi, sdělí mu výsledky voleb a požádá ho, aby k jmenoval zvoleného kandidáta děkanem
FP VUT v Brně.
Paní předsedkyně následně předala slovo JUDr. Kopřivovi, který pozdravil všechny přítomné
a seznámil všechny s samotnou volbou.
V 11.00 hod. v prostorách posluchárny P384 bylo zahájeno Shromáždění akademické obce.
Předseda Volební komise JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D přivítal všechny přítomné a po krátkém
úvodu předal slovo kandidátovi. Kandidát doc. Ing Vojtěch Bartoš, Ph.D. představil své vize
vedení fakulty a návrh svých spolupracovníků. Poté zodpověděl dotazy od členů akademické
obce. Druhá část mimořádného zasedání skončila v 11.54 hod. a všichni se přesunuli zpět do
zasedací místnosti děkana.

2. Volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty podnikatelské VUT v Brně
Paní předsedkyně AS FP zahájila další část mimořádného volebního zasedání, kde proběhla již
samotná volba kandidáta na děkana FP VUT v Brně.
Mimořádného zasedání AS FP se účastnil současný pan děkan doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
a kandidát na jmenování děkanem doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.
Paní předsedkyně zkontrolovala počet přítomných členů dle Prezenční listiny a dále předala
předsedovi Volební komise JUDr. Kopřivovi. Ten vyzval všechny přítomné senátory, aby
přicházeli jednotlivě hlasovat do volební místnosti.
Po skončení hlasování předseda Volební komise předal paní předsedkyni AS FP zapečetěné
volební lístky a 2x vyhotovený zápis; jedno vyhotovení bude dáno do archívu AS FP a druhé
bude přiloženo k zápisu z mimořádného zasedání (viz. příloha č. 1).
Slova se ujal předseda Volební komise JUDr. Kopřiva a vyhlásil výsledky voleb.

Doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. byl 11 hlasy zvolen novým kandidátem na jmenování
děkana FP; 1 lístek byl neplatný a 9 lístků nebylo vyplněno.
Slova se ujal vítězný kandidát a poděkoval všem přítomným za zvolení a důvěru a krátce
promluvil k členům AS FP.
Paní předsedkyně poblahopřála jménem celého AS FP panu doc. Bartošovi k jeho zvolení.

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP bere na vědomí výsledky voleb a pověřuje předsedkyni AS
FP Vysokého učení technického v Brně, aby oznámila zvolení doc. Ing. Vojtěcha Bartoše, Ph.D.
za kandidáta na jmenování děkanem rektorovi Vysokého učení technického v Brně a požádala
ho o jmenování doc. Ing. Vojtěcha Bartoše, Ph.D. děkanem Fakulty podnikatelské, Vysokého
učení technického v Brně s účinností od 8.11.2020.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0
Předsedkyně AS FP všem poděkovala za účast a ukončila zasedání AS FP v 12.24 hod.

Verifikoval:

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

Ing. Anna Kruljacová
předseda SK AS FP

Mgr. Bc. Helena Musilová
předsedkyně KAP

