
Zápis č. 7 
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 14. 9. 2021 
 

Účast: viz prezenční listina, hosté: doc. Bartoš, Dr. Kříž, Dr. Mráček, Ing. Kruljacová 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 18 (z toho 10 ZK a 8 SK) 

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 2 (z toho 1 ZK a 1 SK)  

AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná. 

Jednání AS FP bylo zahájeno ve 14.30 hod. 

 

1. Úvod a schválení programu 

Předseda AS FP VUT Dr. Luhan přivítal přítomné účastníky a hosty a seznámil je s programem dnešního 

zasedání. 

Program: 

1. Úvod a schválení programu  
2. Vyjádření se ke jmenování proděkana pro vnější vztahy 
3. Projednání doplňujících voleb do AS FP 
4. Projednání nominace kandidáta na jmenování rektorem VUT v Brně 
5. Informace k organizaci akademického roku 2021/2022 
6. Informace z kolegia děkana  
7. Informace z AS VUT  
8. Různé 

USNESENÍ: AS FP schvaluje program řádného zasedání AS FP VUT v Brně konaného dne 14. 9. 2021. 

PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

2. Vyjádření se ke jmenování proděkana pro vnější vztahy 

Žádost o vyjádření se k jmenování pana Ing. Pavla Mráčka, Ph.D. proděkanem pro vnější vztahy byla 
předložena panem děkanem 31. 08. 2021 se současnou prosbou o zkrácení předkládací lhůty a 
postoupena AS FP dne 01. 09. 2021. Důvodem je rezignace bývalé proděkanky Ing. Lenky Smolíkové, 
Ph.D. na její funkci, a to k datu 31. 08. 2021. 
Dne 06. 09. 2021 předseda AS FP obdržel rezignaci pana Ing. Pavla Mráčka, Ph.D. na funkci člena AS FP 
VUT v Brně a předal ji AS FP dne 07. 09. 2021. 
Dr. Mráček poděkoval za spolupráci při svém působení v akademickém senátu a vyjádřil naději na 
pokračování dobré spolupráce i v jeho nové funkci.  
Pan děkan doplnil, že se v srpnu setkal s paní proděkankou Smolíkovou, která mu předala rezignaci na 
svoji funkci. Pan děkan tudíž navrhl na funkci proděkana pro vnější vztahy pana Ing. Mráčka na základě 
jeho dlouholetého působení v této oblasti.  
Pan předseda navrhl zkrácení předkládací lhůty i vzhledem k blížícím se aktivitám z oblasti vnějších 
vztahů.  



 
USNESENÍ: AS FP zkracuje předkládací lhůtu pro vyjádření se k návrhu děkana na jmenování 

proděkana pro vnější vztahy.  

PRO: 16 
PROTI: 1 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

Následně proběhlo hlasování o návrhu děkana na jmenování proděkana: 
 
USNESENÍ: AS FP se kladně vyjadřuje k záměru děkana FP jmenovat Ing. Pavla Mráčka, Ph.D. do 

funkce proděkana pro vnější vztahy.  

PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

3. Projednání doplňujících voleb do AS FP 

Vzhledem k rezignaci člena AS FP Ing. Pavla Mráčka, Ph.D. a zároveň neexistence náhradníků na člena 

Komory akademických pracovníků AS FP za Ústav managementu, bude potřebné vyhlášení 

doplňovacích voleb. Před samotným vyhlášením je nezbytné doplnění volební komise vzhledem 

k ukončení studia některých členů a vydání rozhodnutí o formě těchto voleb. 

Pro doplnění volební komise jako náhrada za Bc. Petru Lukschanderlovou byl panem předsedou 
navržen pan Bc. Martin Očko, který zároveň vyjádřil svůj souhlas. Další návrhy nezazněly a bylo 
přistoupeno k hlasování. 

USNESENÍ: AS FP jmenuje Bc. Martina Očka členem volební komise pro volby do AS FP pro funkční 

období 2020 – 2023 a doplňuje tím Volební komisi AS FP.  

PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 
 

Volební komise (doplněná k 14.09.2021):  

Akademičtí pracovníci:  
Ing. Karel Doubravský, Ph.D. 
Ing. Pavel Mráček, Ph.D.  
Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D.  
Studenti:  
Ing. David Urbánek  
Bc. Martin Očko (náhrada za Bc. Petru Lukschanderlovou) 
 
Forma doplňujících voleb byla navržena i s ohledem na nejistotu v oblasti vývoje pandemie Covid-19 
jako elektronická. Následně bylo přistoupeno k hlasování.  
 
USNESENÍ: Doplňovací volby 1 zástupce za Ústav managementu do Komory akademických 

pracovníků AS FP pro funkční období 2020-2023 se budou konat elektronicky. 

PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 



Následně vyhlásil předseda AS FP doplňovací volby 1 zástupce Ústavu managementu do Komory 
akademických pracovníků FP pro funkční období 2020 až 2023, které se uskuteční elektronicky v IS VUT 
v Brně (Portál/Volby) dne 2. 11. 2021 od 00:00 do 23:59:59h a vydal podrobný harmonogram a 
organizační pokyny pro tyto doplňovací volby. 
 
Pan předseda rozdal harmonogram doplňujících voleb a organizační pokyny a dále zpřesnil postup 
v rámci online volby. Požádal členy o vyjádření se k tomuto dokumentu. Volby se budou týkat pouze 
doplnění jednoho člena KAP AS FP za Ústav managementu.   
 
Vyhlášení voleb: 
viz dokument v příloze 
 

USNESENÍ: AS FP bere na vědomí a potvrzuje, že předseda AS FP dne 14. 9. 2021 vyhlásil doplňovací 

volby 1 zástupce Ústavu managementu do Komory akademických pracovníků AS FP pro funkční 

období 2020-2023 a byl vydán Harmonogram doplňovacích voleb a organizační pokyny.  

PRO: 17 
PROTI: 0  
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

4. Projednání nominace kandidáta na jmenování rektorem VUT v Brně 

V informačním systému VUT je harmonogram voleb kandidáta na jmenování rektorem - 
https://www.vut.cz/vut/struktura/as/volba-rektora-2021#_ga=2.37869159.557344245.1631513166-
1100028259.1621846594 
 
V souvislosti s volbou kandidáta na jmenování rektorem VUT v Brně se na předsedu AS FP obrátili  dva 
uchazeči. Dne 26. 06. 2021 předseda AS FP obdržel žádost o nominaci od pana doc. Ing. Ladislava 
Janíčka, Ph.D., MBA, LL. M. Žádost byla předána AS FP dne 24. 08. 2021 včetně všech podkladů 
(základní teze i životopis). Dále pak 02. 09. 2021 předseda AS FP obdržel e-mail od pana prof. Dr. Ing. 
Pavla Zemčíka s žádostí o podporu ve volbě. Tento e-mail byl předán AS FP dne 02. 09. 2021 včetně 
všech podkladů (priority a životopis). 
Oba jmenovaní projevili zájem i o případné setkání mimo plánovaná volební shromáždění. Po následné 
diskusi, jejíž součástí byly i časové možnosti pro případná setkání před termínem nominace, došlo ke 
shrnutí základních tezí v souvislosti s nominací kandidáta na jmenování rektorem paní Mgr. Musilovou: 
Otázka je, zda chce fakulta někoho nominovat, přičemž osobní setkání nemusí být stěžejní (i s ohledem 
na předložené materiály a fakt, že volí přímo AS VUT). V následné diskusi bylo navrženo hlasovat 
v záležitosti nominace kandidáta a jejího termínu.  
 
V 15.03 hod přišel doc. Půža. 
 
USNESENÍ: AS FP má zájem nominovat kandidáta na jmenování rektorem VUT.  

PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

USNESENÍ: AS FP má zájem o nominaci kandidáta na jmenování rektorem VUT hlasovat na dnešním 

zasedání AS FP.  

PRO: 15 
PROTI: 2 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 

https://www.vut.cz/vut/struktura/as/volba-rektora-2021#_ga=2.37869159.557344245.1631513166-1100028259.1621846594
https://www.vut.cz/vut/struktura/as/volba-rektora-2021#_ga=2.37869159.557344245.1631513166-1100028259.1621846594


 
Následně pan předseda vyzval pana děkana, zda chce doplnit některé další informace k představeným 
potenciálním kandidátům.  
Pan děkan ocenil oba kandidáty jako velmi dobré. Následně vyjádřil názor vedení, že by rádi podpořili 
doc. Janíčka, který se v rámci programového prohlášení více přibližuje strategickému směřování FP. 
Dále proběhla otevřená diskuse k návrhu podpořit doc. Janíčka. 
Za účelem nominace kandidáta na jmenování rektorem bylo připraveno tajné hlasování.  
 
Nejprve se hlasováním určili skrutátoři – navrženi byli Dr. Luňáček a Ing. Holendová.  

 
USNESENÍ: AS FP schvaluje jako skrutátory Dr. Luňáčka a Ing. Holendovou.  

PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 2 

 
Do následného hlasování o návrhu AS FP na kandidáta na jmenování rektorem VUT byli zahrnuti oba 
uchazeči. 
 
 
Z tajného hlasování po sečtení hlasovacích lístků vyplynulo, že doc. Janíček obdržel platných 15 hlasů, 
prof. Zemčík 2 platné hlasy a jeden hlasovací lístek byl neplatný. 
 
USNESENÍ: AS FP navrhuje v souladu s článkem 28 odstavec 1b Volebního řadu AS VUT doc. Ing. 

Ladislava Janíčka, Ph.D., MBA, LL.M. na kandidáta na jmenování rektorem VUT pro období únor 2022 

až leden 2026 a pověřuje předsedu AS FP Ing. Jana Luhana, Ph.D., MSc k vyřízení formálních 

náležitostí k podání návrhu. 

PRO: 15 
PROTI: 2 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 

 
 

5. Informace k organizaci akademického roku 2021/2022 

Pan předseda požádal pana děkana a pana proděkana Kříže o zpřesnění informací v souvislosti 
s organizací studia v akademickém roce 2021/2022. 
Pan děkan se ujal slova a sdělil, že vzhledem k aktuálnímu vývoji a nejisté situaci, kdy se podmínky mění 
téměř každý den, zatím vedení FP zpřesnilo pouze informace pro začátek akademického roku. Další 
vývoj se bude odvíjet podle aktuální epidemiologické situace. Během tohoto týdne bude vydáno 
rozhodnutí děkana, podle něhož výuka začne v prezenční formě.  
Proděkan Kříž podrobněji popsal, co bude obsahem daného rozhodnutí, které bude nejpozději do 
pátku vystaveno v IS FP. Prezenční forma výuky se týká i kombinované formy studia. Opatření zavedená 
na fakultě vycházejí z Rozhodnutí rektora č. 16/2021 - Rozhodnutí v souvislosti s vývojem krizové 
situace v šíření koronaviru (ještě bude vydán dodatek k tomuto rozhodnutí). Studenti nejsou již povinni 
prokazovat bezinfekčnost, ale musí před každým vstupem do budovy potvrdit bezinfekčnost v IS. U 
vrátnice bude umístěno 15 čteček, kde každý student kartou potvrdí, že má vyplněné čestné 
prohlášení. Toto oznámení odchází na studijní oddělení FP. Toto rozhodnutí je v souladu s rozhodnutím 
rektora a jeho porušení může vyvolat zahájení disciplinárního řízení. Pohyb po fakultě bude možný 
pouze v respirátorech nebo nanorouškách. Pravidla platí jak pro studenty, tak i pro zaměstnance. V 
počítačových laboratořích se bude fakulta snažit zařídit dostatečné hygienické opatření po každé 
výuce. Studentům je doporučeno, aby si před každým vstupem do místností desinfikovali ruce. Veškeré 
akademické obřady jsou podmíněny prokázáním bezinfekčností (testy, očkování, prodělání Covid-19). 



V rámci imatrikulací budou studenti 1. ročníků obesláni, aby si provedli a vložili výsledky antigenních či 
PCR testů do IS FP. Toto pravidlo platí i pro říjnové promoce, zasedání AS, VR apod. V případě 
nachlazení mají být jak studenti, tak i zaměstnanci ohleduplní a nevstupovat na fakultu. Pro případy, 
kdy bude prezenční výuka kombinována s distanční, budou v rozvrzích doplněny odkazy na MS Teams. 
Pokud vyučující ze zdravotních důvodů nemůže učit prezenčně a doloží to lékařským potvrzením, může 
jeho výuka přejít do online formy. Ing. Bednářová se dotázala, jestli se bude kontrolovat povinná 
docházka u studentů. Proděkan Kříž sdělil, že žádal ředitele, aby povinnou docházku nyní v tomto 
semestru neevidovali.  
Mgr. Musilová požádala zástupce SK AS FP, aby apelovali na studenty, aby pravidla dodržovali. Čím 
lépe budou dodržovat daná opatření, tím déle bude prezenční výuka fungovat.  
 

6. Informace z kolegia děkana 
 
Pan děkan podal základní informace: 
- 7. – 9. 9. se konaly opravné státní závěrečné zkoušky 
- 20. 9. proběhne slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského studia  
- 8. a 9. 10. se uskuteční dodatečné promoce pro studenty magisterských programů 
- bakalářské promoce proběhnou pravděpodobně koncem ledna 2022, na konci zkouškového období, 
u příležitosti oslav 30. výročí fakulty 
- pan proděkan Kříž představil dlouhodobý klesající trend zapsaných studentů; bylo to probíráno i na 
Radě studijních programů, s garanty a řediteli ústavů 
- paní proděkanka Šimberová: výběrové řízení na Freemover do Jižní Koreje, bude vypsáno další 
výběrové řízení na Erasmus plus a Freemover 
- 16. – 17. 9. se na fakultě koná mezinárodní konference, bude online – první den akademická část, 
druhý den pro firmy, je vybráno 58 abstraktů; program vystavený na webových stránkách 
- byl vydán Dodatek k Jednacímu řádu oborové rady doktorského studijního programu FP, který tak 
doplnil dodatky týkající se umožnění hlasování online; dále bylo vydáno Rozhodnutí děkana o stanovení 
stipendia v doktorském studijním programu.  
- 15. 9. před inaugurací děkana proběhne ještě zasedání Oborové rady FP, budou probírány návrhy na 
nové školitele v doktorském studijním programu 
- 1. 10. bude zasedání Vědecké rady FP; proběhnou obhajoby habilitačních prací Dr. Novotné a Dr. 
Tomáškové, dále budou otevřena dvě habilitační řízení - Dr. Kaňovské a Dr. Karase 
- 4. 11. se uskuteční obhajoby disertačních prací studentů doktorských studijních programů (Ing. 
Kruljacová a Ing. Janková) 
- 15. 9. bude vyhlášeno druhé kolo projektu Igráček pro doktorandy 
- byly zrušeny veletrhy Gaudeamus na Slovensku, v ČR se s nimi zatím počítá 
- Ing. Weirich informoval o převodu fakultních mailových schránek z fbm.vutbr.cz do vut.cz; 
diskutovalo se o nastavení prioritní adresy – je doporučen tvar prijmeni@vut.cz 
- za FP byly předány dva návrhy panu rektorovi na ocenění – pro prof. Škapu a Ing. Bednářovou 
- Ing. Bednářová za SK AS FP nabídla panu děkanovi pomoc při přípravách oslav 30. výročí fakulty 
 

7. Informace z AS VUT  

Mgr. Musilová shrnula důležité informace z AS VUT: 
- volby kandidáta na jmenování rektorem VUT – na webu VUT funguje platforma pro dotazy; budou tři 
předvolební vystoupení (na FP 22. 10. 2021) 
- VUT se účastní genderového auditu, výsledky budou v listopadu 
- je navržena změna stipendijního řádu – výše stipendia studentů doktorských studijních programů se 
bude odvíjet od výše minimální mzdy; výuka by doktorským studentům měla být proplácena zvlášť 
-  připravuje se nové propagační video VUT 

mailto:prijmeni@vut.cz


- třetí role univerzity – iniciativa VUT pomáhá (v době koronaviru, pomoc po tornádu na jižní Moravě, 
lidé se mohou zapojit také do pomoci pro Hospic sv. Lucie) 
- byly schváleny návrhy na udělování cen studentů 
 
Prof. Kocmanová a Ing. Kruljacová doplnily informace k chystané změně doktorského studia: změna 
vychází z analýzy Ministerstva školství – bude se měnit výše stipendia, úprava standartu (pro 
doktorandy i školitele), výuka bude proplácena, zruší se povinnost státní doktorské zkoušky - to bude 
na rozhodnutí fakulty / univerzity. Velká změna se bude týkat zejména kvality doktorského studia.  
Prof. Doupovec zdůraznil, že výuka bude probíhat v prezenční formě, prvky online výuky by měly být 
jen doplňkové (nemohou nahradit prezenční výuku). 
 
Věda a výzkum:  
Metodika 17+ - byl schválen prováděcí předpis: Modul M1 týkající se excelentních výsledků. Termín na 
doplnění tabulky (dodání excelentních výsledků za fakultu) je do 22. 9. 2021, 4. 10. bude VUT vybírat 
excelentní výsledky v M1, za FP máme jeden výsledek. Prof. Grmela zdůraznil také Modul M2 - každá 
fakulta měla definovat oborový profil – za FP je to Ford 5 (Ekonomika a Business). VUT dále bude 
definovat ještě podprofily – kmenoví pracovníci na fakultách se budou určovat na základě publikační 
činnosti. 
Připravuje se novelizace specifického výzkumu po roce 2022.  
Analýza: srovnávání výsledků publikační činnosti mezi univerzitami – VUT bylo mezi posledními. 
Fond rozvoje – předkládá pan kvestor Janíček, jedná se o motivační fond na podporu záměru fakult 
rozvíjet obor; fakulty mohou žádat o finanční příspěvek. 
 
 

8. Různé 
 
Ing. Bednářová – bude zorganizována infoschůzka pro studenty 1. ročníků – budou 3 termíny 
v přednáškových místnostech a 1 termín online. 
Proděkan Kříž doplnil, že registrace na říjnové promoce budou probíhat přes Studis. 
Pan děkan a předseda AS FP informovali o možném výjezdním zasedání v termínu 14. a 15. 10., místo 
bude upřesněno. Plánuje se projednat strategický záměr, výroční zprávy, diskutovat s vedením; v pátek 
15. 10. by mělo proběhnout zasedání AS FP.  
 
 
Příští řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhne v říjnu. V návaznosti na aktuální situaci by mohlo 

být spojeno s výjezdním zasedáním v termínu 14. a 15. října 2021. Pokud by výjezdní zasedání nebylo 

realizováno, pak se zasedání uskuteční 12.10.2021 ve 14:30 hod. v P362. Podrobnosti budou 

zpřesněny.  

Předpokládaný program zasedání: 

1. Úvod a schválení programu  
2. Projednání a schválení zápisu z předchozího zasedání AS FP VUT  
3. Projednání a schválení Strategického záměru FP VUT Brně na období od roku 2021+ 
4. Projednání a schválení Plánu realizace Strategického záměru FP VUT v Brně na rok 2021 
5. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti FP VUT v Brně za rok 2020 
6. Projednání a schválení Výroční zprávy o hospodaření FP VUT v Brně za rok 2020  
7. Informace z kolegia děkana  
8. Informace z AS VUT  
9. Různé 



Předseda AS FP všem poděkoval za účast a ukončil zasedání AS FP v 16,30 hod. 

 

 

Verifikoval:     Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc                    Mgr. Bc. Helena Musilová 

                          předseda AS FP                                                  předsedkyně KAP AS FP     

 

Ing. Markéta Bednářová 

předsedkyně SK AS FP 

 

 

Zapsala: Irena Jelínková   
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HARMONOGRAM DOPLŇUJÍCÍCH VOLEB A ORGANIZAČNÍ POKYNY DOPLŇUJÍCÍCH VOLEB 

DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY PODNIKATELSKÉ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ 

PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ LISTOPAD 2020 AŽ LISTOPAD 2023. 

 

Předseda Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně vyhlásil na řádném zasedání 

dne 14. 09. 2021 dle Volebního řádu akademického senátu Fakulty podnikatelské Vysokého učení 

technického v Brně (dále jen „VŘ“) doplňovací volby do Komory akademických pracovníků 

Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně (dále jen „AS FP VUT“), a to pro jeden 

volný mandát za Ústav managementu.  

Termín konání: 2.11.2021 0:00 – 23:59:59 

Místo konání: Elektronicky v IS VUT v Brně (Portál/Volby) 

Termín pro podávání návrhů na kandidáty: do 18.10.2021 do 12:00 hod.  

Způsob a termín zveřejnění kandidátních listin: do 19.10.2021 do 12.00h na internetových 

stránkách Fakulty podnikatelské.  

 

 

Volební komise:  

Volební komise byla jmenována dne 15. 09. 2020. Dne 14. 09. 2021 byl dojmenován Bc. Martin Očko jako 
náhrada za Bc. Petru Lukschanderlovou. Zveřejnění volební komise pro doplňující volby dne 03. 10. 2021. 
Akademičtí pracovníci:  
Ing. Karel Doubravský, Ph.D.,  
Ing. Pavel Mráček, Ph.D.  
Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D.  
Studenti:  
Ing. David Urbánek  
Bc. Martin Očko  
 
 

Organizaci a průběh voleb, náležitosti návrhu na kandidáta, vymezení kompetencí Volební 

komise, jsou blíže upraveny články 6 -14 VŘ.  

Členy Komory akademických pracovníků AS FP VUT volí zaměstnanci FP VUT. Volby jsou přímé, 

s tajným hlasováním. Volba probíhá pomocí hlasovacích lístků, na nichž jsou seřazeni jednotliví 

kandidáti daného volebního obvodu v abecedním pořadí s uvedením jména, příjmení a titulu a 

s přiřazeným pořadovým číslem. Volič na hlasovacím lístku označí jím zvoleného kandidáta či 

kandidáty tak, aby bylo jednoznačné, kterému z kandidátů dává svůj hlas.  

 Právo navrhovat kandidáta z řad akademických pracovníků FP VUT má akademický pracovník FP 

VUT. Návrh na kandidáta musí obsahovat jméno, příjmení, titul, datum narození a kontaktní údaje 

kandidáta (mail, telefon); příslušnost kandidáta k volebnímu obvodu (zařazení k ústavu fakulty); 

Příloha č. 1: Vyhlášení doplňovacích voleb do KAP AS FP dne 02.11.2021 
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souhlas navrženého s kandidaturou; datum a podpis kandidáta; jméno, příjmení, titul, datum 

narození a kontaktní údaje navrhovatele (mail, telefon); datum a podpis navrhovatele.  

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 2. 11. 2021 od 0:00 hod. do 2. 11. 2021 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 

jednoho kandidáta z daného ústavu FP VUT v Brně.  

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 3.11.2021 do 12:00. 

Návrhy se podávají ve dvojím vyhotovení ve stanovené lhůtě, tj. 18.10.2021 do 12:00h, kterémukoli 

členovi volební komise. 

Odkaz na znění Volebního řádu AS FP a jeho dodatků: 

https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fp/volebni-rad-akademickeho-senatu-fakulty-

podnikatelske-vut-v-brne-d195911 

 

 

 

Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc 

předseda AS FP 

 

https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fp/volebni-rad-akademickeho-senatu-fakulty-podnikatelske-vut-v-brne-d195911
https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fp/volebni-rad-akademickeho-senatu-fakulty-podnikatelske-vut-v-brne-d195911
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Výtah ze zápisu č. 7 
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 14. 9. 2021 
 
 

Účast:  
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 18 (z toho 10 ZK a 8 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 2 (z toho 1 ZK a 1 SK)  
 
V rámci řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské Vysokého učení 
technického v Brně byla ve 4. bodu jednání projednávána i nominace kandidáta na 
jmenování rektorem Vysokého učení technického v Brně.  
 
AS FP se usnesl, že má zájem nominovat kandidáta na jmenování rektorem VUT v Brně. 
Následně byli schváleni skrutátoři a proběhlo tajné hlasování s výsledným   návrhem 
usnesení: 
 
NÁVRH USNESENÍ: AS FP navrhuje v souladu s článkem 28 odstavec 1b Volebního 

řadu AS VUT doc. Ing. Ladislava Janíčka, Ph.D., MBA, LL.M. na kandidáta na 

jmenování rektorem VUT pro období únor 2022 až leden 2026 a pověřuje předsedu AS 

FP Ing. Jana Luhana, Ph.D., MSc k vyřízení formálních náležitostí k podání návrhu. 

PRO: 15 
PROTI: 2 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 
 

 
 
 
 

Verifikoval:  

Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc  

předseda Akademického senátu FP VUT v Brně  

Příloha č. 2: Výtah ze zápisu č. 7 pro účely nominace kandidáta na jmenování rektorem VUT v Brně 
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