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

konaného dne 28.4.2020 
 
Účast: viz prezenční listina 
 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:   (z toho 8 ZK a 8 SK) 
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 4 ZK a 1 SK)  
 

AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná. 
 
Online jednání AS FP bylo zahájeno ve 13:00 hod. 

 
1. Úvod 

 

Paní předsedkyně AS FP Ing. Smolíková přivítala pana děkana a pana proděkana Kříže.  

Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem. 

 

Program: 

1. Úvod 
2. Projednání a schválení změn v harmonogramu vyhlášení voleb kandidáta na 

jmenování děkanem 
3. Projednání a schválení změn Pravidel přijímacího řízení 
4. Projednání Zprávy o hodnocení výuky v bakalářských a magisterských studijních 

programech/oborech na Fakultě podnikatelské VUT v Brně 
5. Předložení Pravidel pro sestavení rozpočtu pro rok 2020 
6. Informace z kolegia děkana 
7. Informace z AS VUT 
8. 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 3.3.2020. 



Dne 1.4.2020 byl všem členům AS FP zaslán zápis z řádného zasedání AS FP ze dne 3.3.2020. 
Upravená verze zápisu se zapracovanými připomínkami byla všem rozeslána před zasedáním 
AS FP. 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Zápis č. 2 z řádného zasedání Akademického 
senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 3.3.2020. 

PRO: 14 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

2. Projednání a schválení změn v harmonogramu vyhlášení voleb kandidáta na 
jmenování děkanem 

Na zasedání dne 3.3.2020 byly vyhlášeny Volby kandidáta na jmenování děkanem s příslušným 
harmonogramem. Vzhledem k situaci, která nastala v souvislosti s opatřeními proti COVID – 
19, byl AS FP nucen posunout termíny harmonogramu a to:  

 Termín pro podávání Návrhů kandidátů na jmenování děkanem do středy 20.5.2020  

 Termín konání Akademického shromáždění a volba kandidáta na jmenování děkanem 
úterý 2.6.2020 od 11:00 v P 384. 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP zkracuje předkládací lhůtu pro změnu harmonogramu Voleb 
kandidáta na jmenování děkanem.  

PRO: 14 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP mění data ve Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování 
děkanem Fakulty podnikatelské VUT v Brně schválené na řádném zasedání AS FP dne 3.3.2020 
a to:  

 Termín konání voleb a termín zasedání AS FP, na němž volba proběhne: 2.6.2020  

 Návrhy kandidátů na jmenování děkanem má právo podat každý člen akademické obce 
Fakulty podnikatelské písemně kterémukoli členovi volební komise nejpozději do středy 
dne 20.5.2020 do 12:00 hodin. 

 Z obdržených platných návrhů sestaví volební komise kandidátní listinu obsahující 
jména, příjmení a tituly všech kandidátů v abecedním pořadí, kterou i s návrhy předá 
nejpozději do 21.5.2020 do 12:00 předsedovi AS FP. 

 Zveřejnění kandidátní listiny: nejpozději do pátku dne 22.5.2020 do 12:00 hodin na 
světelné tabuli v sídle fakulty a v elektronické podobě prostřednictvím informačního 
systému fakulty na úřední desce fakulty. 

 AS FP tímto svolává shromáždění akademické obce fakulty k volbě kandidáta na 
jmenování děkanem, které se uskuteční ve úterý dne 2.6.2020 od 11.00 hod. v 
posluchárně P 384, 3.NP, budova IO, Kolejní 2906/4, Brno. Každý z kandidátů 



uvedených v kandidátní listině seznámí přítomné se svým volebním programem a 
zodpoví dotazy přítomných členů akademické obce fakulty. 

PRO: 14 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

3. Projednání a schválení změn Pravidel přijímacího řízení 
Dne 6.4.2020 byla předložena upravená verze Pravidel přijímacího řízení do bakalářských a 
magisterských studijních programů. AS FP o této změně jednal na neformální online diskuzi 
AS FP dne 9.4.2020. Po té proběhlo e-mailové hlasování a výsledek hlasování byl 21 členů AS 
FP pro, 0 proti a 0 se zdržel.   

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP byl seznámen s postupem prominutí přijímacích zkoušek pro 
všechny uchazeče do všech bakalářských a magisterských studijních programů otevíraných v 
akademickém roce 2020/2021. Dále projednal a souhlasí s doporučením právního odboru RE:  
 Napsat všem uchazečům oznámení o prominutí přijímací zkoušky, do odůvodnění napsat, že s 
ohledem na mimořádné opatření vlády, na jejichž základě nelze konat přijímací zkoušku 
stanovenou uchazečům čl. x směrnice č. …., děkan vysokoškolského ústavu přijímací zkoušku 
promíjí. 

 
13:32 se připojil Ing. Lunáček  
PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

4. Projednání Zprávy o hodnocení výuky v bakalářských a magisterských 
studijních programech/oborech na Fakultě podnikatelské VUT v Brně 

Dne 15.4.2020 předložil pan děkan Zprávy o hodnocení výuky v bakalářských a magisterských 
studijních programech/oborech na Fakultě podnikatelské VUT v Brně za období ZS 2019/2020, 
LS 2018/2019, ZS 2018/2019. Termín pro zaslání připomínek byl do 22.4.2020. Paní 
předsedkyně obdržela jednu připomínku, kterou rozeslala všem senátorům a panu děkanovi.  

 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP žádá ředitele Ústavu financí, aby AS FP předložil zprávu, 
jak byly konkrétně řešeny problémy zmiňované v připomínce senátorů a jaká byla přijata 
konkrétní opatření. 

PRO: 9 
PROTI: 1 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 5 
  
 



NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP zkracuje předkládací lhůtu pro předložení Zprávy o 

hodnocení výuky v bakalářských a magisterských studijních programech/oborech na Fakultě 

podnikatelské VUT v Brně za období ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019. 

PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP projednal Zprávy o hodnocení výuky v bakalářských a 

magisterských studijních programech/oborech na Fakultě podnikatelské VUT v Brně za období 

ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019. 

PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

5. Předložení Pravidel pro sestavení rozpočtu pro rok 2020 
Dne 27.4.2020 pan děkan předložil Pravidla pro sestavení rozpočtu pro rok 2020. Termín pro 
zaslání připomínek byl do 18.5.2020. 
 
14.01 se připojil prof. Koráb. 
 

6. Informace z kolegia děkana 
 Rektor Štěpánek: Bude s děkany projednávat vytyčené cíle pro rok 2020. Byla 

podepsána kolektivní smlouva s odbory 

 Kvestor Janíček: Informace o přípravě rozpočtu - má být schválen na květnovém 
zasedání AS VUT. 

 Prorektor Doupovec: Proběhla kontrola závěrečných prací, jakož i max. počtů prací, 
které vede jedna osoba (na úrovni VUT je tento počet stanoven "Standardy studijních 
programů" – fakulty musí respektovat tento vnitřní přepis). Soutěž "Nejlepší pedagog" 
probíhá i v tomto roce. 

 Prorektor Hirš: Přednesl statistiku počtu studentů, kteří se vrátili z pobytů v zahraničí. 
ERASMUS plus - 32% splněno – 232 nerealizovaných mobilit, prověřit možnost 
nerealizovaných mobilit, jestli jdou do 31.8. tyto mobility realizovat. 

 Prorektorka Režňáková: Budou odpuštěny poplatky v knihovně za pozdní vrácení 
v tomto pololetí. 

  
7. Informace z AS VUT 

 

 Byla schválena Pravidla pro sestavení rozpočtu VUT 2020 

 Byl předložen návrh Rozpočtu 2020. Rozpočet bude pravděpodobně schválený 
26.5.2020 

 Byla schválena Výroční zpráva VUT za rok 2019.  



 Byla diskutována možnost konání voleb do akademického senátu VUT elektronicky.  
 

8. Různé 
 Proděkan pro studium v bodě různé stručně shrnul vydaná opatření týkající se 

studijních záležitostí v omezeném provozu fakulty. 
Zvlášť upozornil na následující: 

1.      V platnosti zůstává upravený časový harmonogram 
– https://www.fbm.vutbr.cz/data/clanky/soubory/308/FP-Web-novy-casovy-plan.pdf 

2.      Distanční a kontaktní forma zkoušení – platí Rozhodnutí děkana 
č.5/2020, https://www.fbm.vutbr.cz/data/clanky/soubory/308/Rozhodnuti-5-2020-
Distancni-forma-zkouseni.pdf 

a.       O tom, zda zkouška bude probíhat distanční nebo kontaktní formou 
rozhoduje garant předmětu, který tuto informaci nejpozději do 27. 4. 2020 
včetně uvede v aktualitách k předmětu – platí pro všechny ročníky. 

b.      Je možná distanční forma zkoušení z předmětů, ve kterých garant předmětu 
rozhodl o distanční formě zkoušky a to od 4. 5. 2020 pouze pro závěrečné 
ročníky. 

c.       Zkoušky z předmětů, kde garant rozhodl o kontaktní formě zkoušení, jsou 
možné od 18. 5. 2020 v počtu max. do 5 osob na jednom termínu 
zkoušky (počet osob může být upraven na základě vládních opatření) – platí 
pro závěrečné ročníky. 

d.      Od 18. 5. 2020 je možné také zkoušet i studenty dalších ročníků (ne pouze 
závěrečných) a to buď distančně, nebo kontaktně na základě rozhodnutí 
garanta předmětu. Pro kontaktní zkoušení platí, že v počtu max. do 5 osob na 
jednom termínu zkoušky (počet osob může být upraven na základě vládních 
opatření). 

3.      Individuální konzultace a konzultace k závěrečným pracím – platí Rozhodnutí 
děkana č.4/2020 - https://www.fbm.vutbr.cz/data/clanky/soubory/308/Rozhodnuti-4-
2020-Opatreni-pro-studenty-zaverecnych-rocniku.pdf 

a.       Distanční formou do 17. 5. 2020 
4.      Na základě rozhodnutí VUT v Brně je zkouškové období do 30. 9. 2020. Fakulta 

podnikatelská umožní studentům, kteří se nemohou vzhledem k zavedeným opatřením 
v souvislosti s pandemií dostavit na kontaktní zkoušení podle upraveného časového 
harmonogramu složit zkoušky během měsíce září, kdy vyučující vypíšou další 
termíny. Platí pouze pro zkoušky konané kontaktní formou. 

  
Dále stručně shrnul možnosti, které se v současné době diskutují nad organizací SZZ. 
  

 Předsedkyně SK AS FP informovala o výrazném zvýšení stížností na vyučující Ústavu 
financí. Studenti si stěžovali a přeposílali komunikaci a informace, že jim někteří 
vyučující i měsíc neodepsali na e-maily nebo že vyučující odmítl dělat distanční výuku. 
Informovala o tom garanta oboru a ředitele Ústavu financí. Doplnila, že konkrétní 
informace se zřejmě promítnou do hodnocení studentské ankety za letní semestr tohoto 
akademického roku a prosí, aby se tomu pak věnovala pozornost. 

 Paní předsedkyně informovala, že další zasedání AS FP proběhne dne 26.5.2020 a 
23.6.2020. 
 



Další řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhne 26.5.2020 ve 13:00 hodin prostřednictvím 
Teams.  

Program řádného zasedání AS FP 26.5.2020 

 
1. Úvod 
2. Projednání a schválení Pravidel sestavení rozpočtu FP pro rok 2020 
3. Informace z Kolegia děkana 
4. Informace z AS VUT 

 

 

Předsedkyně AS FP všem poděkovala za účast a ukončila zasedání AS FP v 14:20. 

 

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

                          předsedkyně AS FP                                              předsedkyně KAP      

 

 Ing. Anna Kruljacová 

                          předseda SK AS FP 

 


