
Zápis č. 5 

z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 18. 5. 2021 

  

Účast: viz prezenční listina, hosté: doc. Bartoš, Ing. Kruljacová 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 18 (z toho 10 ZK a 8 SK)  

NEPŘÍTOMNÍ OMLUVENÍ ČLENOVÉ: 3 (z toho 2 ZK a 1 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 Bartoše a Ing. Kruljacovou. 

Prvním bodem jednání bylo schválení programu. 

Program: 

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

USNESENÍ: AS FP schvaluje program řádného zasedání AS FP VUT v Brně konaného dne 18. 5. 2021. 
 

PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 

2. Informace z kolegia děkana 

Děkan Bartoš zahájil svůj příspěvek aktuální informací: přes víkend došlo k výpadku fakultní e-mailové 

pošty, což způsobilo nemalé problémy. Nyní by již mělo vše fungovat, ale byl to významný impuls 

k zahájení jednání o převodu fakultních e-mailů na e-maily VUT. V tomto směru již byla zahájena 

jednání. Výpadek a ztížené podmínky pro komunikaci s vedoucími závěrečných prací byly rovněž 

důvodem pro povolení studentům posunout odevzdání závěrečné práce až do 23. 5. 2021 (na základě 

žádosti na studijní oddělení). 

Dále děkan Bartoš sdělil nejdůležitější informace z kolegia rektora: 

- rektor požádal fakulty o zaslání námětů pro jednání s Jihomoravským krajem do 25. 5. 2021 

- 18. 5. 2021 došlo ke schválení rozpočtu VUT, v nejbližších dnech tedy bude předložen i 

rozpočet FP a výroční zpráva o hospodaření a výroční zpráva o činnosti za rok 2020 

- probíhá zkouškové období, pro prezenční zkoušení je nutné testování studentů – možnost 

využít Covid Spot na parkovišti pod Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií, 



antigenní testy jsou bezplatné, hrazené zdravotní pojišťovnou, zahraničním studentům testy 

proplácí VUT 

- Vědecká rada se bude konat 4. 6. 2021 

- cena Nadace Hlávkových – VUT může navrhnout 5 studentů 

- prorektorka Režňáková – predátorské časopisy 

Informace z kolegia děkana: 

- 23. 4. 2021 a 30. 4. 2021 proběhly státní doktorské zkoušky 

- připravuje se přijímací řízení - v pátek 21. 5. 2021 a v sobotu 22. 5. 2021 – online formou, 

zkouška systému provedená 7. 5. 2021 odhalila problémy s přihlašováním do MS Teams (řeší 

se), dále proběhl zkušební test 

- vyhodnocení nejlepších pedagogů – za bakalářské studium Dr. Mráček, za magisterské Dr. 

Schüller 

- vyhodnocení týmů a předání cen – Business Point 

- zahraniční aktivity – EUST, fakultní konference v září 2021, BIW (Brno International Week) 

 

3. Informace z AS VUT  

Mgr. Musilová shrnula základní informace ze zasedání AS VUT: 

- byl schválen rozpočet VUT pro rok 2021 (prezentace kvestora k centralizovaným prostředkům; 

financování CVIS) 

- schválena Výroční zpráva o činnosti VUT za rok 2020 a Výroční zpráva o hospodaření VUT za 

rok 2020 

- schválena pravidla IFSP VUT pro rok 2021 

- majetkoprávní záležitosti - vstupy VUT do právnických osob; nevyužití předkupního práva k 

podílu v obch. korporaci 

Rektor Štěpánek 

- studenti, kteří odmítnou testování, nebudou ubytovaní na Kolejích a menzách VUT, bude jim 

nabídnuto náhradní ubytování. Informace bude předaná fakultě/součásti, která může zahájit 

disciplinární řízení. 

- kolektivní vyjednávání - byla uzavřena kolektivní smlouva, hodnota stravenky se navýší na 120 

Kč od 1. 7. 2021 

- spolupráce VUT s Univerzitou obrany 

- schůzka s JIC - spolupráce na vytváření spin-off a transferu poznatků 

- realizace Strategického záměru - probíhají schůzky s vedením fakult a součástí, poté mohou 

být Strategické záměry předloženy fakultním senátům ke schválení 

Prorektorka Režňáková: 

- podpora Open access - jednání komise proběhlo 7. 5. 2021 

- vyhodnocení procesu hodnocení akademických pracovníků (SHAP) - dle zpětné vazby z fakult 

a součástí může být SHAP upravován 

- změna knihovního systému – současný stav je nevyhovující 

Prorektor Doupovec: 

- novela směrnice rektora č. 72/2017 – Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací  
- teze dizertačních prací – jedná se o tom, že už by nemusely být v knižní formě 



Prorektor Grmela: 

- TAČR - výzvy - předáno fakultám 

prorektor Hirš: 

- EUST - nový název 

Kvestor Janíček: 

- genderový audit na VUT 

Tisková mluvčí:  

- záměr Statutárního města Brna vybudovat na Kraví Hoře nemocnici i na pozemcích VUT  

Ing. Hermannová: 

- 16. 11. 2021 se bude konat akademické shromáždění 

- příprava videa pro uchazeče o studium pro další akademický rok 

Kancléř: 

- VUT pomáhá - pokračování v projektu 

RVŠ:  

- tlak na očkování 
- novela zákona č. 130/2002 Sb. (specifický výzkum, redefinice aplikovaného výzkumu) 
- poplatky studentů za ubytování 
- analýza mezd ve vysokém školství 
- sněm RVŠ 20. 11. 2021 

Příští zasedání AS VUT (tj. ustavující zasedání nově zvoleného AS VUT) proběhne 15. 6. 2021, prezenční 

formou. 

Výjezdní zasedání AS VUT je naplánováno na 29. 6. - 1. 7. 2021, zasedání AS VUT 1. 7. 2021 (vyhlášení 

voleb kandidáta na rektora). 

Informace ze Studentské komory AS VUT:  

Ing. Kruljacová doplnila, že se aktualizovala pravidla interního fondu studentské podpory, 2x ročně se 

oceňují studenti za aktivity zlepšující život studentů a akademické obce VUT. Projednává se akce 

Záškolovák VUT pro studenty 1. ročníku, v jaké podobě by se mohla na podzim uskutečnit. Začínají 

práce na Příručce prváka. 

Informace z Ekonomické komise AS VUT: 

Prof. Kocmanová: 

Prof. Kocmanová shrnula základní informace z jednání Ekonomické komise AS VUT 

- schválení rozpočtu VUT; navýšení rozpočtu z centrálních prostředků bylo oproti minulému 

roku kolem 11 milionů Kč, neschválily se požadavky CVIS a Kariérního centra 

- řešení majetkoprávních záležitostí 

- VUT nevyužije předkupní právo na akcie 



Dotaz na děkana Bartoše: Kdy bude předložen rozpočet FP?  Při dodržení předkládací lhůty (4 týdny) 

by Ekonomická komise AS FP (EK AS FP) ráda řádně projednala rozpočet FP pro rok 2021, aby následně 

mohl být projednán a schválen na příštím zasedání AS FP. Lze to stihnout do 01. 07. 2021? Pan děkan 

přislíbil, že do konce týdne pošle podklady k rozpočtu předsedovi AS FP. Dr. Luhan zmínil, že pokud 

bude projednávání rozpočtu EK AS FP s vedením FP efektivní a případné připomínky včas zapracovány, 

pak je možné zvažovat zkrácení předkládací lhůty (na základě doporučení EK AS FP). Jinak se přiklání 

k dodržení předkládací lhůty a následnému svolání mimořádného zasedaní AS FP za účelem projednání 

rozpočtu FP pro rok 2021.  

Děkan Bartoš dále požádal prof. Kocmanovou jako zástupce EK AS VUT o průběžné informování, aby 

následně mohlo vedení FP efektivně reagovat na vývoj situace.  

Dr. Luhan připomenul, že detailní projednání ekonomických záležitostí fakulty (např. rozpočtu, investic, 

výroční zprávy o hospodaření apod.) by rád směřoval na EK AS FP, aby následně na řádných zasedáních 

AS FP mohla být zvýšena efektivita jednání na základě doporučení EK AS FP. 

 

4. Různé 

Předseda Luhan připomenul, že byly předloženy zprávy o hodnocení výuky na FP za letní semestr 

akademického roku 2019/2020 a zimní semestr akademického roku 2020/2021. Materiály dostali 

členové AS FP e-mailem a budou projednávány na příštím zasedání AS FP. Dále požádal pana děkana – 

v návaznosti na výpadek e-mailu - aby v případě předkládání materiálů a podnětů pro AS FP bylo pro 

jistotu využito i dalších komunikačních kanálů pro potvrzení přijetí.  

Doc. Půža – je třeba řešit situaci ohledně problémů s poruchami fakultních e-mailů, výpadek nebyl 

poprvé, komplikuje to (zejména nyní ve zkouškovém období a při odevzdávání závěrečných prací) 

komunikaci nejen se studenty. 

Ekonomická komise AS FP je připravena k projednávání finančních záležitostí FP.  

Děkan Bartoš připomněl, že od 9. 6. 2021 do 25. 6. 2021 budou probíhat státní závěrečné zkoušky a že 

je již schváleno rozdělení studijních programů do příslušných dnů a místností.  

Na čtvrtek 1. 7. 2021 je naplánováno slavnostní zasedání Vědecké rady FP a inaugurace děkana FP. 

Z důvodu dodržení epidemiologických nařízení by bylo jen pro členy Akademického senátu FP, Vědecké 

rady FP a zástupce z VUT. Na toto sdělení reagovala Ing. Kruljacová s tím, že je již v tomto termínu 

naplánované výjezdní zasedání AS VUT, kterého se má účastnit také 5 členů Vědecké rady. Mgr. 

Musilová navrhla jiné termíny pro zasedání Vědecké rady, např. 1. 7. odpoledne, 28. 6. nebo 29. 6, 

prof. Kocmanová doporučovala raději odložit zasedání Vědecké rady FP na září 2021. Děkan Bartoš 

upřesnil, že pracovní Vědecká rada FP bude zasedat v polovině září; vezme v úvahu červnové termíny 

a připravované slavnostní zasedání Vědecké rady případně přesune. 

Ing. Bednářová se v souvislosti s tímto plánováním dotázala na možnost uskutečnění promocí, 

případně s nějakým omezením počtu účastníků. Další zástupci studentů navrhovali variantu promocí 

„pod širým nebem“, například s venkovním pódiem. Děkan Bartoš, bohužel, potvrdil, že se 

s promocemi v létě nepočítá. S ohledem na dodržení předpisů a očekávaný větší počet účastníků jsou 

plánovány promoce až na podzim. Podrobnosti budou zpřesněny na základě vývoje situace.  

Ing. Bednářová ještě sdělila, že bude schůzka se studenty z Maďarska, kde se bude jednat o možné 

spolupráci v rámci studentských aktivit; o výsledcích jednání bude informovat. 



Předseda Luhan nastínil program pro další zasedání AS FP (především k projednání zpráv o hodnocení 

výuky a případné diskuzi k rozpočtu v návaznosti na jednání EK AS FP). Dále připomenul, že v souvislosti 

s rozpočtem je možné i svolání mimořádného zasedání. Příští řádné zasedání AS FP bude probíhat 15. 

6. 2021, tj. v době státních závěrečných zkoušek, a proto bude mírně posunut začátek jednání na 15 h.  

Po otevřené diskuzi členů AS FP bylo rozhodnuto, že zasedání bude probíhat online formou především 

s ohledem na proočkování členů AS FP a minimalizaci potenciálního rizika nákazy Covid-19.  

Příští řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhne dne 15. 6. 2021 v 15:00 h prostřednictvím MS 

Teams. 

Předběžný program zasedání: 

1. Úvod a schválení programu 
2. Schválení zápisu z předchozího zasedání AS FP  
3. Schválení rozpočtu FP pro rok 2021 
4. Projednání zpráv o hodnocení výuky na FP 
5. Informace z kolegia děkana  
6. Informace z AS VUT  
7. 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 18. 5. 2021 
(prostřednictvím MS Teams) 
ZAMĚSTNANECKÁ KOMORA 

Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. 

prof. Ing. Alena Kocmanová, 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 

Ing. Markéta Bednářová 

Diana Čiefová 

Patrik Gál 

Ing. Petra Holendová 

Bc. Dominik Hromada 

Martin Očko 

Lukáš Pospíšil 

Bc. David Urbánek 

 

 


