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

konaného dne 24. 9. 2019 
 
 
Účast: viz prezenční listina 

 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:   (z toho 10 ZK a 6 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 děkana. 

Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem. 

Program: 

 
1. Úvod 
2. Předložení Výroční zprávy o činnosti Fakulty za rok 2018  
3. Informace z kolegia děkana  
4. Informace z AS VUT 
5. Různé 

 

PRO: 15  
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

Na úvod paní předsedkyně AS FP VUT v Brně informovala, že dne 4.9.2019 obdržela e - mail 
od Alexandry Tomášové, která ukončila studium na FP a přestává být členkou SK AS FP. 
Dalším náhradníkem je Martin Chudý, který členství přijal a na zasedání složil slib člena AS 
FP bylo mu předáno osvědčení o zvolení.  

 

 

 

 



Schválení Zápisu č. 6 z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské 
VUT v Brně konaného dne 11. 6. 2019 

Dne 2. 7. 2019 byl všem členům AS FP zaslán zápis z řádného zasedání AS FP ze dne 11. 6. 
2019, termín pro zasílání připomínek byl do 30. 7. 2019. Upravená verze Zápisu byla všem 
rozeslána před zasedáním. 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Zápis č. 6 z řádného zasedání Akademického 
senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 11. 6. 2019. 

PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

 

2. Předložení Výroční zprávy o činnosti Fakulty za rok 2018  
 

Dne 24. 9. 2019 byl panem tajemníkem předložena Výroční zpráva o činnosti Fakulty za rok 
2018. Termín pro případné připomínky byl do 14. 10. 2019.  

 

3. Informace z kolegia děkana  
 

 Pan děkan poukázal na zlepšení internacionalizace, VaV a publikační činnosti.  
 Kvestor Janíček informoval o projektu HR Award, jeho zástupcem je prof. Doupovec. 

Požadují zástupce z každé fakulty VUT. 
 Na KR proběhla prezentace prorektora Grmely „ Implementace M17+ pro M3-M5 

motivační fond IP 2019“ 
 FP se více zaměřuje na výsledky spojené s podniky, praxí.  
 Hodnocení lidských zdrojů dle nových metrik.  
 Jsou spuštěny nové webové stránky FP. Nyní jsou ve stavu sběru podnětů, které budou 

dále předány UIS k úpravám. Po dokončení stránek v CZ se budou postupně upravovat 
v AJ verzi. V CZ verzi budou do konce listopadu.  

 Proběhlo vyhlášení ankety NEJLEPŠÍ PEDAGOG dle hodnocení studentů VUT 
2018/2019, kde na 1 místě bakalářského studia se umístil Ing. Pavel Mráček a 
magisterského studia Ing. David Schüller. Pan děkan pogratuloval vítězům.  

 Fakultu oslovila ČNB s žádostí o spolupráci při prezentaci knihy „100 let České 
koruny“. Představení této knihy proběhne dne 15.10.2019 od 10.00 hod na Fakultě 
podnikatelské. V rámci této přednášky zástupci ČNB předají tuto knihu deseti nejlepším 
studentům FP. Přednášky se zúčastní člen bankovní rady Vojtěch Benda, ředitel peněžní 
sekce Ing. Josef Ducháček, hlavní metodik ochrany platidel v ČNB Jaroslav Moravec. 
V rámci této akce budou sponzorovat ranní coffee break pro studenty v čase od 9.30 
hod. 

 Na FP bude opět probíhat certifikace dle ISO 9000. Audit bude provádět opět společnost 
CERTLINE, která vyhrála výběrové řízení. Audit bude probíhat ve dnech 30.10. a 
1.11.2019.  



V 14.44 hod přišel doc. Zinecker 

 

4. Informace z AS VUT 
 

 Byl schválen Plán realizace strategického záměru VUT pro rok 2020. 
 Dále byl schválen celkový rozpočet VUT pro rok 2019 a střednědobý výhled VUT pro 

rok 2020 až 2021. 
 Také byl schválen dodatek ke zprávě o zajišťování a vnitřním hodnocení kvality na 

VUT za rok 2018. 
 Proběhlo schválení dodatku č. 4 ke Statutu VUT - poplatky za úkony spojené s 

posouzením zahraničního vzdělání. 
 Proběhla schůzka prorektora Doupovce s děkany fakult o financování výuky na VUT. 
 Ekonomická komise zahajuje projednávání návrhu rozpočtu VUT pro rok 2020. 
 Nebyl schválen návrh kritérií pro rozdělování Motivačního fondu VUT z DKRVO pro 

rok 2019. 
 VUT usiluje o získání HR Awards. 
 Od 1. 9. 2019 je statutárním prorektorem VUT prorektor Doupovec. 
 V rámci kolegia rektora jsou děkani a ředitelé vysokoškolských ústavů informováni o 

směřování VUT, to se odrazí rovněž ve Strategickém záměru VUT, fakult a jejich 
aktualizacích. 

 Proběhla schůzka s děkany a řediteli vysokoškolských ústavů o rozpočtu pro rok 2020. 
 MŠMT kontrolovalo finanční prostředky VUT ve fondech. 
 Řeší se zatížení VUT a jeho součástí odpočtem DPH. 
 Byla vydána novela směrnice rektora č. 71/2017 o ubytovacím a sociálním stipendiu. 
 Byla vydaná nová směrnice rektora č. 11/2019 - fakulty mohou samostatně posuzovat 

zahraniční vzdělání pro účely přijímacího řízení. 
 Rozhodnutí rektora č. 24/2017, příloha č. 1 - časový plán pro akademický rok 

2020/2021. 
 Byly zveřejněny výsledky soutěže o nejlepšího pedagoga VUT. 
 Provádí se kontrola dodržování Studijního a zkušebního řádu na fakultách (zjištěny 

nedostatky např. při vypisování zkušebních termínů). 
 Od 15. 11. 2019 potrvá 1 týden výstava insignií VUT a fakult. 

 

 

5. Různé 
 

 Ing. Kruljacová upozornila na špatné termíny upoutávek na veletrhy Gaudeamus na 
webových stránkách. Pan proděkan Kříž dodal, že všechny dané informace a termíny 
bere fakulta dle webu VUT.   

 Dále pan proděkan informoval, že studenti vyšších ročníků se zapomněli zapsat ke 
studiu na následující akademický rok (asi 30 studentů), a to i přes to, že jim byli ještě 
před zahájením správního řízení e - mailem obeslání studijním oddělením. Na základě 
zahájení správního řízení studenti začali reagovat. Po dohodě s panem děkanem byly 
pro letošní rok studentům uděleny výjimky.  

 Ing. Schüller upozornil na parkování na zaměstnaneckém parkovišti, kde nelze 
zaparkovat (parkoviště je plné).  



 Mgr. Novotná se dotázala na Rozpočtová pravidla pro následující období a financování 
VaV. Pan děkan sdělil, že je na Ekonomické komisi, jak se rozhodne. Ing Luňáček 
doporučil zasedání Ekonomické komise již s předstihem před samotnou přípravou 
Rozpočtových pravidel, aby bylo dostatek času na přípravu rozpočtu a komunikaci 
návrhů ústavů mezi sebou. Dále proběhla diskuse. Pan děkan dodal, že požádá prof. 
Kocmanovou, aby poskytla relevantní data, a zkusí namodelovat varianty. Pan proděkan 
Kříž dodal, aby se na úkor VaV nezapomínalo na pedagogickou činnost, protože dotace 
na studenty činí více jak 75%. 

 Pan děkan se omluvil z dalšího řádného zasedání AS FP, v tomto datu bude na služební 
cestě v Číně. 

 

V 15.19 hod odešla Mgr. Musilová. 

 

Další řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhnou ve dnech 22.10.; 19.11.; 17. 12. 2019 v 
14.30 hod. 

Program řádného zasedání AS FP 22. 10. 2019  

 
1. Úvod 
2. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti Fakulty za rok 2018  
3. Předložení Pravidel pro přijímací řízení 
4. Informace z kolegia děkana 
5. Informace z AS VUT 
6. Různé 

 

Předsedkyně AS FP všem poděkovala za účast a ukončila zasedání AS FP v 15.46 hod. 

 

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

                          předsedkyně AS FP                                              předsedkyně KAP      

 

 Ing. Anna Kruljacová 

                          předseda SK AS FP 


