
Zápis č. 1 

z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 26. 1. 2021 

  

Účast: viz prezenční listina, hosté: doc. Bartoš 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 20 (z toho 11 ZK a 9 SK)  
NEPŘÍTOMNÍ OMLUVENÍ ČLENOVÉ: 1 (z toho 1 ZK a 0 SK)   
 
 AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná.  
  

Online jednání AS FP v systému MS Teams bylo zahájeno ve 14:30 hod. 

 

1. Úvod a schválení programu 

Předseda AS FP Dr. Luhan přivítal přítomné a pana děkana doc. Bartoše na prvním řádném zasedání AS 

FP v novém roce. Poté seznámil přítomné s programem zasedání.  

Program: 

1. Úvod a schválení programu 
2. Doplnění Ekonomické komise AS FP VUT  
3. Předložení Pravidel sestavení rozpočtu FP pro rok 2021 
4. Informace z kolegia děkana  
5. Informace z AS VUT  
6. Různé 

USNESENÍ: AS FP schvaluje program řádného zasedání AS FP VUT v Brně dne 26. 1. 2021. 

PRO: 20 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 
 

2. Doplnění Ekonomické komise AS FP VUT 
 
Na minulém zasedání byla vytvořena Ekonomická komise AS FP a došlo ke jmenování zástupců za 
jednotlivé ústavy s výjimkou Ústavu financí. Zástupcem za tento ústav byl navržen pan Ing. Pavel Svirák, 
Dr., který se sice nemohl dnešního jednání zúčastnit, ale s návrhem souhlasí (a toto stanovisko bylo 
zasláno i elektronicky). 
 
USNESENÍ: AS FP schvaluje Ing. Pavla Sviráka, Dr. za člena Ekonomické komise AS FP.  

PRO: 20 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 
  



3. Předložení Pravidel sestavení rozpočtu pro rok 2021 

Pravidla sestavení rozpočtu pro rok 2021 byla akademickému senátu předložena dne 22. 1. 2021. 

Pan děkan Bartoš shrnul hlavní změny v navrhovaných Pravidlech rozpočtu – pro Pedagogiku zvýšení 

z přidělených zdrojů o 2%, v souvislosti s tím ale i snížení pro Vědu a výzkum na 34%. 

Pan předseda požádal přítomné, aby se do 11. 2. 2021 k tomuto návrhu vyjádřili prostřednictvím 

připomínek, aby následně mohla proběhnout diskuze a případné připomínky mohly být zapracovány 

pro projednání na příštím zasedání. V tomto ohledu byla aktivována Ekonomická komise AS FP 

k efektivní práci na těchto Pravidlech a v návaznosti na práci Ekonomické komise AS VUT.  

Doc. Půža upozornil na složité propočty a simulace rozpočtu při práci s datovou základnou se 
zaměřením na oblast pedagogiky a propočtu studentohodin. Přitom předložil návrh na zjednodušení 
výpočtu dle zapsaných předmětů toho kterého studenta. 
 
 
 

4. Informace z kolegia děkana 

Dne 21. 12. 2020 proběhly na FP docentské promoce, novou docentkou byla jmenována doc. Marie 

Pavláková Dočekalová.  

Bylo požádáno o výjimku z časového plánu spočívající v prodloužení zkouškového období zimního 

semestru akademického roku 2020/2021 do 28. 2. 2021 z důvodu prezenčního zkoušení v malých 

skupinách a potřebného technického zabezpečení (dezinfekce, časové rozvržení, apod.). Vedení VUT 

souhlasí. Začátek letního semestru zůstává dle časového harmonogramu (tedy 08. 02. 2021). 

V návaznosti na současnou epidemiologickou situaci a také vzhledem k opatření PES v oblasti školství 

bude výuka letního semestru zahájena a realizována on-line formou. 

Od 8. 1. 2021 byly spuštěny nové webové stránky „Pojď na FP“ (https://pojdnafp.cz/cs/), které jsou 

vytvářeny ve spolupráci s firmou Adway. Zároveň se spustila on-line  kampaň a dne proběhl 21. 1.  2021 

online den otevřených dveří. Z tohoto dne byl pořízen záznam, který bude zveřejněn na webu FP v části 

pro uchazeče. 

Erasmus+ - přihlášení do výběrového řízení pro studenty do 5. 2. 2021, pro zaměstnance do 31. 1. 2021. 

Do 15. 9. 2021 jsou schválené výjezdy z minulého roku, mobilita může být uskutečněná i online, ale 

bez finanční podpory. Ing. Kopřivová rozeslala zaměstnancům mail se základními informacemi.  

Rozvrhová komise sestavila rozvrhy na letní semestr, zatím se počítá s výukou v distanční formě, 

rozvrhy jsou nachystané ale i na variantu prezenční výuky.  

Od února se budou vyhlašovat projekty GAČR (Standartní i Junior Start pro pracovníky do 8 let po 

získání Ph.D.). 

Vědecká rada VUT by měla proběhnout 19. 3. 2021 (případně 26. 03. 2021). Součástí budou i tři 

profesury – za FP doc. Škapa. 

Systém hodnocení akademických pracovníků (SHAP) – systém je již nastaven, některé údaje se načítají 

automaticky z informačního systému, akademičtí pracovníci mají doplnit další informace za rok 2020. 

Od 14. 1. 2021 do 6. 2. 2021 budou otevřeny karty předmětů pro aktualizaci. 

 



Připravují se dvě Rozhodnutí děkana – Finanční podpora profesního rozvoje v roce 2021 a Podpora 

tvůrčí činnosti a kvalifikačního růstu akademických pracovníků v roce 2021. (Tato rozhodnutí byla 

předložena Kolegiu děkana k připomínkám - včetně představení výsledků FP VaV ve WOS dle qAIS za 

roky 2018-2019.) 

Tradiční fakultní konference proběhne v září 2021 (předběžný termín byl stanoven na 16.-17.9.2021). 

 

5. Informace z AS VUT 

Mgr. Musilová informovala o schválení všech dodatků vnitřních předpisů FP, které byly akademickým 

senátem FP schválené v prosinci 2020. Došlo k diskuzi, zda lze provádět disciplinární řízení distanční 

formou. AS VUT se přiklonil k názoru, že toto lze. 

Předsedové akademických senátů univerzit diskutovali o prodlužování funkčního období v důsledku 

nouzového stavu. Uvažuje se o změně volebního řádu AS VUT ve smyslu ukončení funkčního období 

stávajícího akademického senátu dnem konání ustavujícího zasedání nově zvoleného akademického 

senátu. 

Pan prorektor Doupovec informoval o vydání Směrnice č. 14/2020 o zahraničním pobytu a zahraničních 

stážích, dále byly vydány Metodické listy č. 7, 8 a 9/2020 (týkající se společného diplomu, studia se 

zahraniční spoluprací a distančního zkoušení). Byl vydaný dokument upravující časovou strukturu 

studia pro příští akademický rok. Byl schválen Kolejní řád a Pravidla pro ubytování na kolejích a 

menzách. 

Pan rektor sdělil, že byly uděleny ceny města Brna pro dva zaměstnance VUT (z FA a CEITEC). 

Dnes, tedy 26. 1. 2021, probíhá online Gaudeamus – nabídka studia. 

28.  1.2021 proběhne sněm RVŠ distanční formou, bude se volit předsednictvo. Na předsedu RVŠ je za 

VUT nominovaný Dr. Popela. 

Byl předložen organizační řád VUT. 

Diskutovalo se o novém systému SHAP, významně se na něm podílela paní prorektorka Režňáková, 

která byla za svou práci členy AS VUT velmi ceněna. Systém se bude ještě upravovat. 

Prof. Kocmanová doplnila informace z Ekonomické komise. CVIS zažádal o finanční příspěvek z důvodu 

výpadků příjmů pro Koleje a menzy a služeb pro ně zajišťovaných. Žádost byla ale neúplná a musí být 

doložena kalkulace na požadovanou částku. Dále Ekonomická komise projednávala problematiku 

nových formulářů pro DPP. Probíhá příprava Pravidel rozpočtu VUT pro rok 2021 – zatím jsou navrženy 

3 varianty financování Vědy a výzkumu – jednání budou pokračovat. 

 

6. Různé 

Doc. Půža vyzval členy Ekonomické komise AS FP k projednání vnitřních záležitostí komise. Zmínil 

požadavek vytvoření kvalitní datové základny pro EK, navrhl prof. Kocmanovou jako předsedu EK a doc. 

Chlebovského pro zajištění IT služeb a komunikační a technické podpory. Prof. Kocmanová navrhla 

první setkání Ekonomické komise na 9. 2. 2021 nebo 16. 2. 2021– aby to bylo v období mezi jednáním 

EK AS VUT, které je naplánované na 2. 2. 2021, a jednáním akademického senátu FP 23. 2.  2021. 

Přítomní členové Ekonomické komise se shodli na prvním zasedání EK AS FP v úterý 9. 2. 2021 ve 14 

hodin, kde se začnou mimo jiné věnovat připomínkám a diskuzi nad Pravidly rozpočtu FP. 



Mgr. Musilová připomenula schválené termíny zasedání AS VUT pro následující období 23. 2., 23. 3., 

20. 4., 18. 5., 15. 6. a výjezdní zasedání 29. 6. – 1. 7. 2021. 

Pan předseda Dr. Luhan ještě shrnul informace ohledně fungování týmu AS FP VUT v prostředí MS 

Teams a upřesnil údaje a odkazy týkající se online zasedání AS FP. Navrhl rovněž diskuzi k fungování EK 

AS FP a vyšší efektivnosti během distančních jednání. 

Doc. Chlebovský měl připomínku, zda by bylo možné posílat souhrnné pozvánky na termíny zasedání 

do Outlooku. 

Pan předseda se rozloučil a poděkoval za účast. 

Příští řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhne dne 23. 2. 2021 ve 14:30 h prostřednictvím MS 

Teams. 

Program zasedání: 

1. Úvod a schválení programu 
2. Pravidla sestavení rozpočtu FP pro rok 2021 
3. Informace z kolegia děkana  
4. Informace z AS VUT  
5. Různé 

 

Verifikoval:     Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc                         Mgr. Helena Musilová                            

  předseda AS FP                                       předsedkyně KAP       

  

            Ing. Markéta Bednářová 

                              předsedkyně SK AS FP  

 

Zapsala: Irena Jelínková   

 

 

  



 

PREZENČNÍ LISTINA AS FP – Řádné zasedání AS FP dne 26.1.2021 
(prostřednictvím MS Teams) 
ZAMĚSTNANECKÁ KOMORA 

Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. 

doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. 

prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. 

doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. 

Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc 

Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA 

Ing. Pavel Mráček, Ph.D. 

Mgr. Helena Musilová 

doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. 

Ing. David Schüller, Ph.D. 

doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. 

 

STUDENTSKÁ KOMORA 

Patrícia Andacká 

Ing. Markéta Bednářová 

Diana Čiefová 

Patrik Gál 

Ing. Petra Holendová 

Bc. Dominik Hromada 

Martin Očko 

Lukáš Pospíšil 

Bc. David Urbánek 

 


