Zápis č. 10
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 17.12.2019
Účast: viz prezenční listina
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 10 ZK a 5 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 2 ZK a 4 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 tajemníka Ing. Zámečníka.
Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Projednání a schválení Výsledků hospodaření za rok 2018
Předložení akreditačních materiálů studijního programu Informační management
Informace z AS VUT
Různé

PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

Schválení Zápisu č. 9 z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské
VUT v Brně konaného dne 19.11.2019
Dne 11.12.2019 byl všem členům AS FP zaslán zápis z řádného zasedání AS FP ze dne 19.11
2019, termín pro zasílání připomínek byl do 16.12.2019, 10.00 hod. Upravená verze zápisu byla
všem rozeslána před zasedáním.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Zápis č. 9 z řádného zasedání Akademického
senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 19.11.2019.

PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
V 14.33 hod přišel doc. Zinecker.

2. Projednání a schválení Výsledků hospodaření za rok 2018
Dne 19.11.2019 byly předloženy panem tajemníkem Ing. Zámečníkem Výsledky hospodaření
FP za rok 2018, které byly rozeslány všem členům AS FP VUT v Brně. Termín po zaslání
připomínek byl do 10.12.2019. Připomínky k předloženým výsledkům nebyly žádné.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Výsledky hospodaření za rok 2018 v předloženém
znění.
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
3. Předložení akreditačních materiálů studijního programu Informační management
Dne 16.12.2019 byly předloženy panem děkanem akreditační materiály studijního programu
Informační management, které byly rozeslány všem členům AS FP VUT v Brně. Termín po
zaslání připomínek je do 20.1.2020. Paní předsedkyně připomněla, že se k tomuto bodu senát
pouze vyjadřuje, neschvaluje.
4. Informace z AS VUT







Připravuje se nový mzdový výměr VUT. Nyní se vypořádávají připomínky děkanů a
ředitelů vysokoškolských ústavů.
V lednu proběhne jednání s cílem zlepšování výkonnosti vědy a výzkumu na fakultách.
Toto by mělo být zohledněno i v Pravidlech rozpočtu VUT pro rok 2020 a v Rozpočtu
VUT pro rok 2020.
Akademické fórum - první setkání v listopadu 2019, další naplánováno na leden 2020.
Rektor byl o této iniciativě předem informován, žádal členy Akademického fóra, aby
vše prodiskutovali na fakultách, aby fakulty neměly dojem, že je tato aktivita zaměřena
proti nim. Společným cílem AF i vedení VUT je zlepšení postavení VUT v národním i
mezinárodním měřítku. Rektor zdůraznil, že věda a výzkum se vytváří na fakultách,
nikoli na rektorátě (ten vytváří zázemí).
Byla vydaná směrnice rektora č. 17/2019 týkající se výuky tělesné výchovy. Připravuje
se směrnice k Ph.D. studiu. https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-adokumenty/vut-smernice-s91
Přílohou zápisu z jednání AS VUT budou výhrady NAU k institucionální akreditaci
VUT.
















AS VUT bude předán seznam rizik na VUT (včetně uvedení garantů řízení rizik).
SCOPUS je databází pro ranking, je nutné odstranit vysokou chybovost ve vykazování
výsledků za VUT.
Připravuje se kampaň VUT pro oslovení uchazečů o studium. Hlavní video je
zpracováno v pohádkovém duchu.
VUT má k dispozici Strategický záměr MŠMT pro další období.
Prorektor Doupovec a kvestor seznámili AS VUT s prezentací na téma financování
výuky na VUT. Mělo by co nejvíce odrážet počty studentů na fakultách a VŠ ústavech,
přitom ovšem zabránit skokovým výkyvům. Děkani a ředitelé ústavů obdrželi 20. 11.
2019 model financování (model B). Vychází z přepočtených normativních počtů
studentů, k žádosti FAST je v modelu fixní složka snížena na 15% (oproti původně
uvažovaným 20%).
Technologický park Brno - VUT vlastní 1 akcii, tu prozatím hodlá podržet. VUT nemá
zájem o odkup akcií od jiných akcionářů. Daná problematika byla řešena ve správní
radě VUT.
VTP Brno - VUT má majetkovou účast necelých 12%. Tuto prozatím podrží, neboť
nabídky na odkup nedosáhly minimální částky předpokládané ze strany VUT.
Na úrovni ministerstev se řeší zatížení vysokých škol odvody DPH.
Byl schválen nový zástupce FCH v Radě vysokých škol.
Z funkce předsedy studentské komory AS VUT odstoupil Ing. Maxera. Volby nového
předsedy proběhnou 21. 1. 2020.
Byly schváleny vnitřní předpisy a další dokumenty předložené fakultami a
vysokoškolskými ústavy.
Diskuse o připomínkovém řízení k návrhu novely vysokoškolského ústavu. VUT bude
prostřednictvím zástupců v reprezentacích vysokých škol (RVŠ a ČKR) usilovat o to,
aby se neúměrně nezvyšoval vliv NAU.
Proběhla diskuse o komunálních poplatcích, která jde v platnost od 1. ledna 2020 a týká
se studentů ubytovaných na kolejích.

5. Různé
 Doc. Brychta informoval, že při společné diskusi s panem tajemníkem diskutovali o
koeficientu ekonomické náročnosti studia. Problém spočívá v tom, že naše fakulta
vzhledem ke svým studijním programům má průměrný koeficient ekonomické
náročnosti studia 1,18, neboť ekonomické obory mají koeficient 1 a obory informační
1,65. Vzhledem k tomu, že VUT má institucionální akreditaci je třeba zamyslet se nad
tím, jestli ve vztahu k ostatním fakultám to není handicap. Ostatní fakulty mají 1,65 a
výše. Příděl příspěvku se řídí normativním počtem studentům, což je fyzicky stav
studentů krát koeficient krát normativní příspěvek. Doc. Brychta požádal o zavedení
této otázky na ekonomické komisi.
 Ing. Luňáček navázal na diskusi kolem mzdového předpisu, který má být podepsaný do
konce dubna 2020.
 Ing. Tesařová se dotázala na provoz bufetu. Pan tajemník sdělil, že smlouva s firmou
Crocus nebyla prodloužena. Nyní jedná s novým nájemcem, který by měl od konce
měsíce ledna 2020 začít občerstvení provozovat. Dále se dotázala Ing. Holendová, zda
budou zaslány podmínky, které na minulém zasedání pan tajemník přislíbil zaslat. Ing.
Kruljacová se dále dotázala, zda mohou provozovat kavárnu i studenti. Pan tajemník
sdělil, že mohou, ale musí být určena osoba, se kterou bude komunikovat. Dále proběhla
diskuse.






Pan děkan požádal doc. Brychtu o stanovisko Ekonomické komise k pravidlům
rozpočtu. V lednu bude zasedání EK, v případě návrhů prosí o zaslání.
Výjezdní zasedání KD a AS FP VUT v Brně; paní předsedkyně požádala všechny členy,
kteří oznámili svou neúčast na výjezdním zasedání, aby se dostavili alespoň na čtvrteční
zasedání AS FP od 9.00 hod. V současném nahlášeném počtu není AS FP
usnášeníschopný.
Na základě dotazu Ing. Holendové proběhla diskuse k vypisování termínů zkoušek,
zkoušení v lednu a vypisování termínů dopředu.

V 15.06 hod odešli Bc. Bednářová, Mgr. Musilová, doc. Zinecker.
V 15.28 hod odešla Mgr. Novotná, doc. Brychta.

Předsedkyně AS FP všem poděkovala za účast a ukončila zasedání AS FP v 15.34 hod.

Verifikoval:

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

Ing. Anna Kruljacová
předseda SK AS FP

Mgr. Bc. Helena Musilová
předsedkyně KAP

