
Zápis č. 3 
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 19.3. 2019 
 
 
Účast: viz prezenční listina 
 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  15 (z toho 10 ZK a 5 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 6 (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 děkana a pana tajemníka Ing. 
Zámečníka. 

Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem. 

Program: 

Úvod 
2.       Projednání a schválení Pravidel pro sestavení rozpočtu pro rok 2019 
3.       Projednání procesu Zastavení příjímacího řízení do navazujícího magisterského 
studijního programu European Business and Finance pro akademický rok 2019/2020 
4.       Informace z kolegia děkana 
5.       Informace z AS VUT  
6.       Různé 
 
PRO: 14 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

 

Schválení Zápisu č. 2 z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské 
VUT v Brně konaného dne 19. 2. 2019 

Dne 11.3.2019 byl všem členům AS FP zaslán zápis z řádného zasedání AS FP ze dne 
19.2.2019, termín pro zasílání připomínek byl do 15.3.2019. Upravená verze Zápisu byla všem 
rozeslána před zasedáním. 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Zápis č. 2 z řádného zasedání Akademického 
senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 19. 2. 2019. 



PRO: 14 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

V 14.35 hod přišla Ing. Kruljacová. 

V 15.17 hod odešla Mgr. Musilová. 

 

2. Projednání a schválení Pravidel pro sestavení rozpočtu pro rok 2019 

Dne 18.2.2019 byla panem tajemníkem předložena Pravidla sestavení rozpočtu pro rok 2019. 
Termín pro zasílání připomínek je do 8.3.2019. Paní předsedkyně obdržela připomínky od pana 
doc. Brychty. Tyto připomínky byly předány vedení fakulty tak všem členům AS FP VUT v 
Brně. Dále paní předsedkyně předala slovo panu tajemníkovi a panu děkanovi. Pan děkan 
komentoval jednotlivé připomínky. Pan doc. Brychta poděkoval za komentáře od pana děkana. 
Uvedl, že jeho připomínky byly spíše námětem k diskusi pro sestavování pravidel 
v budoucnosti. Na základě dotazu Dr. Schüllera proběhla diskuse k růstu mezd v jednotlivých 
letech a k metrice studentohodiny. Z diskuse vyplynulo, že AS FP se v budoucnosti při 
sestavování pravidel bude zabývat i návrhem jiné metriky (jednotky) než jsou studentohodiny.  

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Pravidla pro sestavení rozpočtu pro rok 2019 v 
předloženém znění. 

PRO: 14 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

3. Projednání procesu Zastavení příjímacího řízení do navazujícího magisterského 
studijního programu European Business and Finance pro akademický rok 
2019/2020 

Pan děkan sdělil, že zastavení přijímacího řízení je důsledkem neprodloužení smlouvy s 
Nottingham Trent University. Tato smlouva byla uzavřena na dobu určitou do konce srpna 
2019. Nottinghgam Trent Univerzity již nebude tuto smlouvu prodlužovat, a tím pádem 
nemůžeme požádat o novou validaci tohoto studijního programu na NTU. Současně však bylo 
sděleno, že stávajícím aktivním studentům 1. a 2. ročníku bude umožněno řádné ukončení 
studia. 

NAVRŽENO USNESENÍ:  AS FP projednal proces Zastavení příjímacího řízení do 
navazujícího magisterského studijního programu European Business and Finance pro 
akademický rok 2019/2020 

PRO: 14 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 



4. Informace z kolegia děkana 
 

 Firma ABB projevila zájem o spolupráci s VUT. Nabízí 2 až 3 hod bloky, kde chtějí 
odborníci z praxe seznámit studenty s nejnovějším vývojem. S touto nabídkou oslovil 
ředitel ABB děkana FP. Podrobné informace budou rozeslány ředitelům ústavů a 
garantům studijních programů FP.  

 Byli zvoleni noví členové Rady pro vnitřní hodnocení (prof. Materna, Ing. Maxara, prof. 
Šlapeta, doc. Jandora).  

 K připomínkovému řízení bude předložena novelizace Směrnice č. 72/2017 „Úprava, 
odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací“, viz Příloha k zápisu z KR. Hlavním 
důvodem novelizace je reakce na podnět NAU ke zveřejňování závěrečných prací 
uvedený v Rozhodnutí o udělení institucionální akreditace VUT. Čl. 6 směrnice 
požaduje, aby fakulty vnitřní normou stanovily náležitosti posudků bakalářských a 
diplomových prací, čl. 8 fakultám stanovuje povinnost zadávat následující informace o 
průběhu a výsledku obhajoby do informačního systému VUT:  

o termín obhajoby, 
o složení komise,  
o výsledek obhajoby (obhájeno nebo neobhájeno), 
o klasifikaci (A až F) – v případě bakalářské a diplomové práce,  
o průběh obhajoby (slovní zhodnocení průběhu obhajoby), 

 

5. Informace z AS VUT 
 

 Dne 18. 3. 2019 byl členům AS VUT rozeslán návrh rozpočtu VUT pro rok 2019, bude 
o něm jednat ekonomická komise AS VUT. Schvalovat lze 16. 4. 2019. 

 Proběhlo jednání vedení VUT s primátorkou Statutárního města Brno, primátorka 
přislíbila účast na akcích konaných při příležitosti 120. let VUT (zlaté promoce, 
akademické shromáždění, akce Pod Palackého vrchem). 

 V zájmu lepší komunikace s vedením fakult budou probíhat cca každé dva měsíce 
schůzky rektora a kvestora s děkany fakult. Diskutovány budou zejména ekonomické 
otázky. 

 Prorektor Doupovec předloží AS VUT, cca v polovině května 2019, model financování 
výuky dle počtu studentů.  

 Prorektorka Režňáková sdělila, že se připravuje systému hodnocení akademických 
pracovníků; od ledna 2019 se testuje analytický nástroj pro hodnocení výsledků vědy 
(ústřední knihovna k tomu pořádá školení); přílohou zápisu AS VUT bude Souhrnná 
zpráva o hodnocení rizik za rok 2018. 

 Prorektor Hirš - v rámci projektu MŠMT bude VUT monitorovat internacionalizaci v 
letech 2019 - 2023; v jednání je centralizovaný rozvojový projekt "Study in Brno" 
(zapojení všech brněnských vysokých škol, Statutárního města Brno a Jihomoravského 
kraje). 

 Prorektor Hruška - aplikace Nákupní centrum poskytuje přehled o tom, co bylo 
vysoutěženo. 

 Schválen dokument o výši poplatků - beze změny. 
 Vedení vysokoškolských ústavů předneslo návrh na rozšíření počtu jejich zástupců. 

Následovala diskuse o navýšení počtu zástupců vysokoškolských ústavů. Věc bude 
řešena komplexně v rámci novelizace Volebního řádu AS VUT, resp. Statutu VUT.  



 Připravuje se rovněž novelizace Jednacího řádu AS VUT. 
 Dne 15. 5. 2019 proběhne na VUT Den sportu. 
 Ve dnech 23. 6. - 28. 6. 2019 proběhnou České akademické hry. 

 

6. Různé 
 

 Paní předsedkyně informovala, že vzhledem k ukončení studia z důvodu nesplnění 
podmínek studia Bc. Tomáše Warzechy a Ing. Dominiky Třasoňové , budou osloveni 
do SK AS FP další náhradníci: Zuzana Strachová a Adriana Urbanová. 
 

Další řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhne dne 16.4.2019. 

Program řádného zasedání AS FP 19.3.2019  

 
1. Úvod 
2. Informace z kolegia děkana 
3. Informace z AS VUT 
4. Různé 

 
PRO: 14 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
Navržený program byl všemi hlasy přítomných schválen.  

 

Předsedkyně AS FP všem poděkovala za účast a ukončila zasedání AS FP v 16.01 hod. 

 

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

                          předsedkyně AS FP                                              předsedkyně KAP      

 

 Ing. Anna Kruljacová 

                          předseda SK AS FP 


