
Zápis č. 2 
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 3. 3. 2020 
 
 
Účast: viz prezenční listina 
 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:   (z toho 10 ZK a 8 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 2 ZK a 1 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. Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem 
3. Schválení členů disciplinární komise 
4. Informace z kolegia děkana 
5. Informace z AS VUT 
6. Různé  

 
 

PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 

Schválení Zápisu č. 1 z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské 
VUT v Brně konaného dne 30. 1. 2020 

Dne 25. 2. 2020 byl všem členům AS FP zaslán zápis z řádného zasedání AS FP ze dne 30.1 
2020, termín pro zasílání připomínek byl do 2. 3. 2020, 10.00 hod. Upravená verze zápisu byla 
všem rozeslána před zasedáním. 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Zápis č. 1 z řádného zasedání Akademického 
senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 30. 1. 2020. 



PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

 

2. Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem 
 

Paní předsedkyně předala všem členům AS FP dokument „Vyhlášení voleb“, přečetla pokyny 
a seznámila s postupem vyhlášení. Shromáždění akademické obce proběhne ve středu 29. 4. 
2020 v P384 od 10.00 hod., dále volba AS FP VUT v Brně proběhne v zasedací místnosti 
děkana.  

Volební komise: na minulém zasedání byl dán návrh na členy: JUDr. Kopřiva, Dr. Doubravský, 
Dr. Luhan, student Martin Očko a Ondřej Šesták.  

V 14.40 hod přišel doc. Zinecker.  

Paní předsedkyně rozdala volební lístky pro volbu členů volební komise, které jsou rozděleny 
na členy za akademickou část a členy za studentskou část. Dále proběhlo samotné hlasování.  
Každý člen z řad zaměstnanců dostal plný počet hlasů, tj. 18. Členové z řad student získali 
každý po 16 hlasech. Volební komise v navrženém složení byla zvolena.  

Následně proběhla volba předsedy volební komise. Paní předsedkyně požádala o 
zakroužkování jednoho jména z pěti již jmenovaných členů volební komise. Předsedou volební 
komise se stal JUDr. Kopřiva, který získal 17 hlasů.  

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně vyhlašuje na svém řádném zasedání konaném dne 3. 3. 2020 
volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty podnikatelské VUT v Brně a současně vydává 
pokyny a harmonogram voleb, které jsou přílohou tohoto zápisu. Volby se uskuteční dne 29. 4. 
2020.  

PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

3. Schválení členů disciplinární komise 
 

Dne 2. 3. 2020 pan děkan předložil návrh členů a náhradníků Disciplinární komise FP. Za 
akademické pracovníky jsou navržení prof. Mezník, Mgr. Musilová, Dr. Kaňovská a náhradník 
Dr. Mráček. Za studenty Bc. Straka, Bc. Hromada, Bc. Bednářová a náhradníkem je Bc. 
Šichová.  

Dále paní předsedkyně uvedla, že v souladu s vnitřními předpisy VUT a vnitřními předpisy FP 
by Disciplinární komise měla být 6členná, přičemž je třeba zvolit i náhradníky. 



Paní Mgr. Musilová dodala, že před hlasováním o členech komise by mělo být hlasováno o 
zkrácení předkládací lhůty.  

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně zkracuje předkládací lhůtu pro předložení návrhu na 
jmenování členů a náhradníků Disciplinární komise FP. 

PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

Dr. Luňáček podal návrh pro hlasování o členech a náhradnících Disciplinární komise veřejně. 
Na základě diskuse bylo hlasování provedeno tajně hlasovacími lístky. 

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně schvaluje členy Disciplinární komise FP VUT v Brně a to: 
prof. Mezník, Mgr. Musilová, Dr. Kaňovská a náhradník Dr. Mráček. Za studenty Bc. Straka, 
Bc. Hromada, Bc. Bednářová a náhradníkem je Bc. Šichová.  

 

4. Informace z kolegia děkana 
 

  „Strategie VUT 2030“. Rektor žádá fakulty, aby se k cílům vyjádřily, následně 
zapracovaly závěry a plány do svých strategií, přičemž tyto by měly být prodiskutovány 
ve vedení fakult, případně v AS fakult. Tlak na internacionalizaci, VaV na Q1-Q3, 
příjezdy a výjezdy akademických pracovníků. Publikační výstupy musí být ve fordu 5. 

 Rektor informoval o 154. zasedání Pléna ČKR hodnocení VŠ pro vývoj a inovace, 
dochází k účelovému hodnocení. Dále ČKR poukazuje na závažný problém spojený s 
přijetím novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Paragraf 3a, odst. 1, 
zahrnuje plošnou povinnost úhrady poplatku z pobytu. Tento poplatek by mohl 
neúměrně prodražit ubytování studentů na kolejích a výrazně ohrozit rozvoj 
internacionalizace vysokých škol. ČKR proto vyzývá k novele zákona, která by 
osvobodila od poplatku z pobytu vysokoškolské studenty. 

 Prorektorka Režňáková sdělila, že na předminulém zasedání byly fakulty vyzvány 
k implementaci systému hodnocení akademických pracovníků. 

 Pan děkan informoval o vnitřní soutěži FP. V pátek 28. 2. 2020 bude na ústavy rozesláno 
vyhlášení.  

 Zahájení celoškolského interního auditu se zaměřením na problematiku doktorského 
studia a na proces zveřejňování závěrečných prací. Dne 2. 3. 2020 bude zahájen 
plánovaný celoškolský interní audit, který bude zaměřen na problematiku doktorského 
studia a na proces zveřejňování závěrečných prací. V souvislosti s interním auditem 
budou osloveni příslušní proděkani a studijní oddělení součástí s žádostí o spolupráci. 

 Dále pan děkan informoval, že jako prevenci proti šíření koronaviru, zrušil všechny 
akce, které měly fakultu v nejbližších týdnech čekat. Jednou z nich je fórum se zástupci 
HN a také pak ples FP. Také byl zrušen veletrh pracovních příležitostí. Toto rozhodnutí 
učinil na základě informací, které dostával v průběhu dne. Včera rozeslal doporučení. 
Dále proběhla diskuse k vyjádření rektorátu a vedení o omezení provozu fakulty a účasti 
zahraničních studentech na přednáškách (Erasmus).   



5. Informace z AS VUT 
 

 Pan rektor a kvestor hovořili o ekonomických záležitostech. Pravidla hospodaření VUT 
by měla být předložena na příštím jednání, tj. 31. 3. 2020. Předložení Rozpočtu VUT je 
plánované v polovině měsíce března. Plánované schvalování je na květen 2020. 

 Předběžně se jedná o vyhlášení voleb do AS VUT, se kterým je spojen i termín 
vyhlášení voleb do fakultních senátů. Zatím nebyl termín oficiálně stanoven, ale 
předběžně se plánuje, že by fakulty a součásti měly sdělit  jednu osobu do volební 
komise VUT do 25. 5. 2020. 

 Na výjezdním zasedání AS VUT v červnu by byly vyhlášeny volby do senátu VUT. 
Předběžný termín konání je 3. – 5. 11. 2020. Funkční období senátu končí 21. 11. 2020.  

 Jsou stanoveny tři termíny jednání senátu na další semestr: 15. 9., 13. 10., 10. 11. 2020.  
 Prorektor Doupovec informoval, že dle Studijního a zkušebního řádu mají mít předměty 

vyučované v různých studijních oborech, studijních programech stejné kreditové 
ohodnocení. Při kontrole bylo však zjištěno, že tomu tak všude není. Měla by být 
sjednána náprava. 

 Dne 18. 2. 2020 bylo jednání Rady pro vnitřní hodnocení. Bylo připomenuto, že by 
měly být zpracovány zprávy o hodnocení výuky po každém semestru, které vychází ze 
studentské ankety. Zpráva by měla být schválena fakultním senátem a následně by měla 
být předložena senátu VUT ke schválení.  

 Prorektor Hirš sdělil, že na projekty mezinárodní spolupráce je vydáno 8 mil Kč, 
přestože požadavek byl na 24 mil Kč. 

 Pan rektora a pan kvestor hovořili o mzdovém předpisu, který zatím nebyl oficiálně 
předložen AS VUT. Bude o něm jednat Ekonomická komise AS VUT.  

 Dále pan rektor informoval, že na příštím jednání AS VUT, tj. dne 31. 3. 2020, budou 
představeny cíle VUT do roku 2030. 

 Připravuje se Plán realizace strategického záměru pro rok 2021. 
 Ing. Kruljacová dále doplnila více informací k tématu hodnocení předmětů, které mají 

jiné kreditové zaměření.  
 Dále doplnila informace ke zprávě o hodnocení (studentské ankety): Bylo upozorněno, 

že AS má po každém semestru zprávu schvalovat a FP má na webových stránkách 
vystavenou pouze jednu schválenou zprávu. Dále se diskutuje, že naše fakulta a FEKT 
mají zveřejňované slovní hodnocení a některé fakulty to nemají vůbec.    

 

V 15.03 hod odešla Mgr. Musilová. 

  

6. Různé 
 

 Pan doc. Brychta informoval, že proběhlo zasedání Ekonomické komise FP, kde bylo 
diskutováno několik námětů. Jedním z nich bylo zohledňování placené výuky.   

 Ing. Kruljacová požádala, aby byla předložená Výroční zpráva o hospodaření fakulty 
ještě před předložením návrhu rozpočtu. 

 Ing. Holendová se dotázala, kdo určuje povolení parkování na zaměstnaneckém 
parkovišti. V září byl povolen vjezd i pro doktorandy a nyní vjezd už není možný. Pan 
děkan sdělil, že si není jist, zdali to nebylo zrušeno s ohledem na narůstající počet 



zaměstnanců VUT pracujících v druhé části budovy na adrese Kolejní 4 v Brně. Dále 
sdělil, že se s panem tajemníkem domluví a informace bude podána na zasedání KD. 

 

Další řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhne až 31. 3. 2020 od 14.30 hod. 

Program řádného zasedání AS FP   31.3. 2020  

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

 

PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

Předsedkyně AS FP všem poděkovala za účast a ukončila zasedání AS FP v 15.42 hod. 

 

 

 

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

                          předsedkyně AS FP                                              předsedkyně KAP      

 

 Ing. Anna Kruljacová 

                          předseda SK AS FP 

 


