
Zápis č. 2 

z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 23. 02. 2021 

  

Účast: viz prezenční listina, hosté: doc. Bartoš, Ing. Zámečník, doc. Škapa 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 21 (z toho 12 ZK a 9 SK)  

NEPŘÍTOMNÍ OMLUVENÍ ČLENOVÉ: 0 (z toho 0 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 účastníky a hosty: děkana doc. Bartoše, tajemníka Ing. 

Zámečníka a proděkana pro vědu a výzkum doc. Škapu. Požádal členy AS FP o zprávu do chatu, pokud 

by někdo potřeboval odejít dříve – pro pozdější zápis a z hlediska kontroly hlasování. Prvním bodem 

jednání bylo schválení programu.  

Program: 

1. Úvod a schválení programu 
2. Schválení zápisů z předchozích zasedání AS FP  
3. Pravidla 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 konaného dne 23. 02. 2021. 
 

PRO: 20 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

2. Schválení zápisů z předchozích zasedání AS FP  

Zápisy ze zasedání AS FP VUT dne 01. 12. 2020, 15. 12. 2020 a 26. 01. 2021 prošly připomínkovým 
řízením a připomínky byly zapracovány.  
 
USNESENÍ: AS FP schvaluje zápis z řádného zasedání AS FP VUT v Brně ze dne 01. 12. 2020. 

PRO: 20 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 
USNESENÍ: AS FP schvaluje zápis z mimořádného zasedání AS FP VUT v Brně ze dne 15. 12. 2020. 



PRO: 20 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 
USNESENÍ: AS FP schvaluje zápis z řádného zasedání AS FP VUT v Brně ze dne 26. 01. 2021. 

PRO: 20 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

3. Pravidla sestavení rozpočtu FP pro rok 2021 

Pravidla sestavení rozpočtu Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně pro rok 2021 
byla předložena 22. 01. 2021. Na zasedání AS FP 26. 01. 2021 byla pravidla představena a iniciováno 
jejich projednávání prostřednictvím ekonomické komise AS FP. Na žádost ekonomické komise AS FP 
byl prodloužen termín pro připomínky na 18. 02. 2021. 
Ekonomická komise AS FP (EK AS FP) v rámci svých jednání 09. 02. 2021 a 16. 02. 2021 diskutovala 
pravidla i za účasti pana děkana, pana tajemníka a pana proděkana pro vědu a výzkum. Na základě 
těchto jednání byla formulována doporučení, připomínky a náměty na diskuzi, které byly předány 
vedení FP. Výsledná podoba Pravidel sestavení rozpočtu FP pro rok 2021 (se zapracovanými 
připomínkami) byla předložena AS FP dne 18. 02. 2021.  
V následné diskusi informovala předsedkyně EK AS FP prof. Kocmanová o průběhu jednání a 
stanoviscích EK AS FP k předloženým pravidlům s tím, že klíčové připomínky byly vedením FP již 
zapracovány. Vzhledem k tomu, že další připomínky nebyly vzneseny, tak po krátké diskusi bylo 
přistoupeno ke schválení předložených pravidel, ale současně doporučeno vedení fakulty zahájit 
přípravu pravidel nových pro následné období.    
 
USNESENÍ: AS FP schvaluje Pravidla sestavení rozpočtu Fakulty podnikatelské Vysokého učení 

technického v Brně pro rok 2021 ve znění předloženém 18. 02. 2021. 

PRO: 12 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 8 

 
USNESENÍ: AS FP doporučuje zahájení přípravy Pravidel sestavení rozpočtu Fakulty podnikatelské 

Vysokého učení technického v Brně pro rok 2022 v návaznosti na rozpočtová pravidla VUT v Brně, při 

zohlednění připomínek vznesených členy AS FP v průběhu projednávání Pravidel sestavení rozpočtu 

FP pro rok 2021. AS FP žádá předkladatele o předložení simulace variant výpočtů na reálných datech. 

PRO: 13 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 7 

 
Tato doporučení byla podpořena diskusí s panem děkanem a panem proděkanem pro vědu a výzkum, 
kde byla mimo jiné zmíněna i potřeba motivace akademických pracovníků pro tvůrčí činnost, potřeba 
kvalitní datové základny a zmíněny další oblasti na základě připomínek (transparentnost, zohlednění 
praxe, …). Ing. Luňáček rovněž navrhl možnost variantní simulace rozpočtových pravidel pro 
zefektivnění následného schvalovacího procesu.  
Na základě podnětu prof. Kocmanové proběhla rovněž diskuse k problematice vývoje KEN (koeficientu 
ekonomické náročnosti) s tím, že alternativou vylepšení financování pro FP by mohl být například i 
rozvoj mezifakultní spolupráce.  
 



4. Informace z kolegia děkana 

Pan děkan podal AS FP informace z kolegia rektora: 

- představení nového videa VUT (ke shlédnutí na webu VUT), zaměřeno na FAVU 

- došlo k rozšíření institucionální akreditace VUT o oblast vzdělávání Umění 

- neuspokojivá situace ohledně mobility studentů, zejména v doktorských studijních programech – 

každý doktorand by měl absolvovat zahraniční studijní stáž 

- návrh Rozhodnutí č. 5/2021 „Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akademický rok 

2022/2023“ – navrženo ponechat stávající výši poplatku (700 Kč) 

- dále byla vydána Rozhodnutí č. 3/2021 „Poplatek za studium pro akademický rok 2021/2022“ a 

Rozhodnutí č. 4/2021 „Poplatek za úkony spojené s posouzením zahraničního vzdělání v rámci 

přijímacího řízení na VUT pro akademický rok 2022/2023“ 

- podle Směrnice č. 6/2019 „Mezifakultní výuka svobodných předmětů na VUT“ bylo umožněno 

otevřít svobodné předměty i pro studenty kombinovaného studia  

- na základě Směrnice č. 17/2019 „K výuce tělesné výchovy“ se hodnotí výuka tělocviku jedním 

kreditem 

- Směrnice č. 72/2017 „Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací“ prochází 

připomínkovým řízením  

- Směrnice č. 1/2021 „Hodnocení akademických pracovníků a vědeckých, výzkumných a vývojových 

pracovníků“ – editace dat v informačním systému Systém hodnocení akademických pracovníků (IS 

SHAP) do 28. 02. 2021, poté mohou provádět úpravy pouze hodnotící pracovníci v části G 

(Souhrnné hodnocení a plán osobního rozvoje)  

- VUT byla udělena cena HR Award, bude zasláno logo pro použití v propagačních materiálech a na 

webu. Akční plán musí být naplněn během dvou let. Pro rok 2021 bude vytvořena personální 

strategie VUT pro řízení lidských zdrojů na VUT s cílem vytvářet prostředí pro podporu excelence 

VUT nejen v oblasti vědy a výzkumu (VaV). 

- proběhla účetní závěrka za rok 2020  

- probíhá příprava rozpočtu na rok 2021 

Dále pan děkan podal AS FP informace z kolegia děkana: 

- 12. 02. 2021 online formou proběhl Den otevřených dveří (DOD) pro magisterské studijní 

programy, 19. 02. 2021 pak i pro bakalářské programy, zúčastnilo se 125 zájemců, záznam bude 

dostupný na webu (v závěru pan děkan poděkoval studentům, kteří se na přípravě DOD podíleli) 

- úspěch absolventa FP – Filip Koubek (zakladatel startupu Motionlab) se umístil v žebříčku 30 

úspěšných osobností pod 30 let sestaveném časopisem Forbes 

- počet přihlášek na bakalářské studijní programy je zatím srovnatelný s předešlými roky 

- v diskuzi byl podán návrh na výuku celého letního semestru v distanční formě, pokud by nezačala 

prezenční výuka za podmínek plného otevření vysokých škol. V současné situaci je to velmi 

pravděpodobné, ve zkouškovém období by pak došlo opět ke kombinaci prezenčního a 

distančního zkoušení. 

- přijímací řízení proběhne online, pro maximální počet 300 uchazečů v jedné skupině, připravilo by 

se asi 5 variant testů. Proběhne zkušební verze přijímacího řízení na starších testech mezi 

studenty, budou připraveny také tzv. přijímačky nanečisto. 

- Erasmus plus pro zaměstnance – přihlásilo se 16 zaměstnanců, Erasmus plus pro studenty – 56 

uchazečů 

- 12. 03. 2021 od 10.00 h se uskuteční webinář VaV, kde proděkan Škapa seznámí zaměstnance 

s poznatky ze semináře Karlovy univerzity, kterého se zúčastnil. Byla vytvořena softwarová 

aplikace, pro FP je zapsán jediný obor Economics Module 52. 



- státní doktorské zkoušky proběhnou ve dnech 20. – 23. 04. 2021 přes MS Teams 

- KHS JM se obrátila na rektora VUT s žádostí o pomoc tzv. trasováním – výzva pro dobrovolníky 

z řad studentů je uveřejněna na webu VUT 

Proděkan Škapa doplnil i informace o Specifickém výzkumu – jsou již spuštěny všechny projekty: 4 

standartní a 4 juniorské. 

Pan děkan ještě doplnil termín konání Vědecké rady VUT, a to 19. 03. 2021. 

5. Informace z AS VUT  

Mgr. Musilová: 

- probíhá diskuse nad Pravidly rozpočtu VUT pro rok 2021 

- senátu byl předložený Strategický záměr VUT na rok 2021 a Plán investičních aktivit do roku 2030, 

AS VUT se jimi bude zabývat na mimořádném zasedání 09. 03. 2021 

- do Rady vnitřního hodnocení byla jako zástupce AS VUT schválena Ing. Kruljacová 

- VUT se zapojilo do projektu „evropská univerzita“ EUST 

- 18. 02. 2021 proběhlo jednání České konference rektorů (ČKR): ministr Plaga přislíbil prosazování 

prioritizace zaměstnanců vysokých škol u očkování proti Covid-19; VUT bylo jako jedna ze 3 

univerzit vysoce hodnoceno mezinárodním evaluačním panelem 

- budou vyhodnoceny výsledky projektu „Igráček“ 

- SHAP – opět vyzdvižena práce prorektorky Režňákové; bylo přijato usnesení, aby data za rok 2021 

ze systému SHAP byla považována jako pilotní; ještě bude docházet k úpravám systému 

- Koleje a menzy (KaM) - v souvislosti s pandemickou situací bude aktualizován pokyn pro ubytování 

studentů na kolejích, nutno doložit závažné důvody (např. přítomnost při výuce v laboratořích, 

využití vybavení VUT pro zpracování závěrečné práce apod.) – bude se tím zabývat dozorčí rada 

KaM a studentská komora AS VUT  

- bude aktualizovaná směrnice rektora týkající se home office – zaměstnanci by měli upřednostnit 

práci z domu; pokud to není možné, zaměstnavatel je vybaví příslušnými ochrannými prostředky 

(respirátory FFP2) 

- byla předložena novelizace Stipendijního řádu VUT 

Dále Mgr. Musilová a prof. Kocmanová informovaly o komplikované situaci okolo výkladu ukončení 

funkčního období AS VUT v souvislosti s pandemií. Podle zákona č. 188/2020 Sb. se má funkční období 

akademických senátů prodlužovat o 120 dní od ukončení nouzového stavu, ale není definováno 

jednoznačné datum (nouzový stav se několikrát prodlužoval), proto je několik možných interpretací 

tohoto data – situace se bude dále řešit a apeluje se na Radu vysokých škol, aby tento stav řešila 

s MŠMT.  Od listopadu 2020 se zasedání AS VUT účastní jak původní členové AS VUT, tak i nově zvolení 

členové – ti ale nemají právo hlasování. Mgr. Musilová navrhovala, aby hlasování probíhala odděleně 

(stávající AS VUT – nově zvolený AS VUT), to ale není možné, protože nově zvolení členové zatím nemají 

složený slib. 

6. Různé 

Pan předseda poděkoval členům AS FP za spolupráci i přes ztížené podmínky při distančních jednáních. 

Připomněl termín dalšího řádného zasedání 23. 03. 2021 přes MS Teams s tím, že zatím nejsou žádné 

zvláštní body k projednání, takže program bude ještě upřesněn. 

Příští řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhne dne 23. 03. 2021 ve 14:30 h prostřednictvím MS 

Teams. 



Předběžný program zasedání: 

1. Úvod a schválení programu 
2. Schválení zápisu z předchozího zasedání AS FP  
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 23. 02. 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. 

Ing. Pavel Svirák, Dr. 

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 

 


