
Zápis č. 6 

z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 15. 6. 2021 

  

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

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 v 15:00 hod. 

 

1. Úvod a schválení programu 

Předseda AS FP VUT Dr. Luhan přivítal přítomné účastníky a hosty a seznámil je s programem dnešního 

zasedání a s formou hlasování. 

Program: 

1. Úvod a schválení programu 
2. Projednání a schválení zápisů z předchozích zasedání AS FP VUT  
3. Projednání Zprávy o hodnocení výuky v bakalářských a magisterských studijních 

programech/oborech na Fakultě podnikatelské VUT v Brně (v letním semestru 
akademického roku 2019/2020 a zimním semestru akademického roku 2020/2021)  

4. Projednání a schválení Rozpočtu na rok 2021 
5. Návrh zástupce FP do komise pro volbu kandidáta na jmenování rektorem 
6. Informace z kolegia děkana  
7. Informace z AS VUT  
8. Vytvoření Komise pro strategický rozvoj 
9. Různé 

USNESENÍ: AS FP schvaluje program řádného zasedání AS FP VUT v Brně konaného dne 15. 6. 2021. 

PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 

2. Projednání a schválení zápisů z předchozích zasedání AS FP VUT  
 
Ke schválení byly předloženy 3 zápisy z předchozích zasedání, které prošly připomínkovým řízením. 

 

USNESENÍ: AS FP schvaluje zápis z řádného zasedání AS FP VUT v Brně ze dne 23. 03. 2021. 

PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 



USNESENÍ: AS FP schvaluje zápis z řádného zasedání AS FP VUT v Brně ze dne 20. 04. 2021. 

PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

USNESENÍ: AS FP schvaluje zápis z řádného zasedání AS FP VUT v Brně ze dne 18. 05. 2021. 

PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

3. Projednání Zprávy o hodnocení výuky v bakalářských a magisterských studijních 
programech/oborech na Fakultě podnikatelské VUT v Brně (v letním semestru 
akademického roku 2019/2020 a zimním semestru akademického roku 2020/2021)  

Zprávy byly předloženy prostřednictvím proděkana Kříže 15. 5. 2021, předkládací lhůta byla dodržena. 

V rámci připomínkového řízení byly navrženy následující podněty k projednání:  

• jazyková korekce,  

• sjednocení struktury a formy,  

• dodržení termínů dle čl. 5 odst. 7 písmeno d) Směrnice rektora č. 73/2017,  

• motivace studentů pro vyplnění,  

• neuvádět jména vyučujících při negativním hodnocení, 

• doplnění názvu předmětů ke zkratkám.  

Pan proděkan Kříž okomentoval zaslané připomínky: Oba hodnocené semestry byla výuka prováděna 

online formou, čímž pravděpodobně také došlo k poklesu počtu studentů, kteří se na anketě podíleli. 

Jazyková korekce proběhne před zveřejněním zpráv. Došlo ke sjednocení struktury zpráv pro jednotlivé 

ústavy. Na základě diskuse bude rovněž anonymizována identifikace osob v rámci negativního 

hodnocení. Názvy předmětů budou ke zkratkám doplněny. 

Dále pan proděkan Kříž doplnil informaci, že Rektorát VUT zpracoval analýzu průzkumu mezi studenty 

závěrečných ročníků bakalářských a magisterských studií, ze které vyplývá, že studenti mají i 

nedostatečné informace o akademickém senátu a motivace studentů pro vyplňování ankety by mohla 

být doplněna a zaměřena i tímto směrem. 

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

programech/oborech na Fakultě podnikatelské VUT v Brně za období LS 2019/2020 a ZS 2020/2021 

a doporučil zapracovat připomínky dle diskuse.  

PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

4. Projednání a schválení Rozpočtu Fakulty podnikatelské VUT na rok 2021 

Návrh Rozpočtu Fakulty podnikatelské VUT v Brně pro rok 2021 byl předložen prostřednictvím pana 
tajemníka 19. 5. 2021, ale nebyla dodržena předkládací lhůta. Rozpočtem se na svých jednáních 
zabývala Ekonomické komise AS FP a na základě těchto jednání byla zpracována upravená verze 
rozpočtu, která byla předložila 3. 6. 2021 členům AS FP. Ekonomická komise AS FP doporučuje 
upravenou verzi Rozpočtu pro rok 2021 ke schválení a navrhuje i zkrácení předkládací lhůty. 



4a. Zkrácení předkládací lhůty pro projednání Rozpočtu FP pro rok 2021 

USNESENÍ: AS FP zkracuje předkládací lhůtu Rozpočtu Fakulty podnikatelské Vysokého učení 

technického v Brně pro rok 2021. 

PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

4b. Schválení Rozpočtu FP pro rok 2021 

USNESENÍ: AS FP schvaluje Rozpočet FP pro rok 2021 v předloženém znění ze dne 3. 6. 2021. 

PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

4c. Doporučení pro Rozpočtová pravidla FP pro rok 2022+ 

V následné diskusi pan děkan Bartoš ocenil efektivní práci Ekonomické komise AS FP. Informoval o 

nárůstu financí oproti minulému roku, většina z těchto prostředků bude rozdělena mezi ústavy. 

Podrobnosti z jednání Ekonomické komise AS FP sdělila prof. Kocmanová. Ekonomická komise 

zformulovala doporučení pro přípravu podstatně změněných Pravidel rozpočtu (transparentní 

pravidla, jasná metodika, vyšší poměr mezi režijními náklady a výkonnostními pracovišti - ústavy, 

zohlednění položek souvisejících s výukou, vědou a výzkumem, kvalitou; ústavy musí mít dostatek 

finančních prostředků pro motivaci mladých zaměstnanců; sjednocení datové základny pro výpočet 

studentohodin atd.). Tato doporučení jsou uvedena jako příloha zápisu. Pro další projednávání Pravidel 

rozpočtu panem děkanem s řediteli ústavů navrhuje prof. Kocmanová přítomnost zástupce 

Ekonomické komise AS FP. Pan děkan přislíbil přípravu Rozpočtových pravidel pro rok 2022 v průběhu 

září a října 2021. 

USNESENÍ: AS FP navrhuje a doporučuje panu děkanovi přípravu nových Pravidel rozpočtu FP 

v souladu s novým Strategickým záměrem FP 2021+ a s podněty uvedenými v příloze č. 1.  

PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 

5. Návrh zástupce FP do komise pro volbu kandidáta na jmenování rektorem 

Mgr. Musilová: Volby kandidáta na jmenování rektorem VUT bude vyhlašovat AS VUT na svém 

výjezdním zasedání 1. 7. 2021. Fakultní senáty nominují své zástupce do volební komise, která bude na 

průběh voleb dohlížet. Předseda Luhan navrhl jako zástupce FP do komise pro volbu kandidáta na 

jmenování rektorem Ing. Viktora Ondráka, Ph.D., se kterým návrh předjednal. Po připomínce prof. 

Kocmanové, že by se měl návrh kandidáta projednat na senátu detailněji a případně doplnit ještě další 

zástupce, byla rozvinuta diskuse k tomuto tématu. Na základě této diskuse byla nominována Diana 

Čiefová, která vyjádřila svůj souhlas s touto kandidaturou. V následném tajném hlasování získala 

nadpoloviční většinu hlasů. 

USNESENÍ: AS FP schvaluje jako zástupce FP do komise pro volbu kandidáta na jmenování rektorem 

VUT v Brně - Dianu Čiefovou. 

PRO: 13 
PROTI: 4 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 2 



6. Informace z kolegia děkana 

Pan děkan Bartoš sdělil AS FP tyto informace z kolegia rektora: 

- plánovaná výstavba na Kraví hoře na pozemcích VUT – VUT s tím nesouhlasí, nemá zájem prodávat 

pozemky 

- nová verze Stipendijního řádu VUT pro registraci na MŠMT, doktorské stipendium je přiznáno 

pouze studentům studujícím v českém jazyce 

- ministerstvo umožnilo konání akademických obřadů – promoce magisterských studií na Fakultě 

podnikatelské budou probíhat od 8. 10. 2021 

- dodatek Rozpočtu VUT č. 1 – k projednání v AS VUT, Ekonomická komise zahájí jednání 8. 6. 2021, 

bude se projednávat financování CVIS a Pravidla Fondu rozvoje jako motivačního fondu pro 

podporu kvalitních výsledků VaV 

- ministerstvo provedlo analýzu dopadu COVID ve smyslu ztrát veřejných vysokých škol, došlo k 

poklesu výnosů zejména v oblasti ubytování a stravování 

- genderový audit – na VUT od 1. 6. 2021 audit rovných příležitostí, bude zpracováván Plán 

genderové rovnosti (Gender Equality Plan) – cílem je zlepšení pracovních podmínek a možnosti 

slaďování osobního a pracovního života 

Dále pan děkan pokračoval informacemi z kolegia děkana: 

- 15. 9. 2021 od 10,00h se uskuteční inaugurace děkana a akademické shromáždění 

- mezinárodní konference – 16. a 17. 9. 2021 

- 1. 10. 2021 - zasedání Vědecké rady FP, dvě habilitační řízení 

- promoce magisterských studijních programů – 8. – 9. 10. 2021 

- 4. 6. 2021 proběhlo zasedání Vědecké rady VUT – tři profesury  

- z důvodu malého zájmu o testování na Covid-19 na FP se zkrátil čas pro testování pro zaměstnance 

i doktorandy, kteří se zúčastní SZZ jako tajemníci – vždy v pondělí od 7,30h do 9,00h 

- od 9. 6. 2021 probíhají na fakultě SZZ, v úterý 22. 6. 2021 proběhne KD od 15,00h 

- 3. 6. 2021 - zasedání Oborové rady, přijímací řízení do doktorského studia - bylo přijato 12 

uchazečů, 2. kolo bude 23. 9. 2021 

- byl předložen Časový plán akademického roku 2021/2022; změna u závěrečných ročníků – termín 

odevzdání práce se posunul o 14 dní (z důvodu dostatečného času pro vedoucí práce 

k vypracování posudků) 

- 8. 6. 2021 – zkušební kolo přijímacího řízení do magisterských studijních programů; samotné 

přijímací řízení se bude konat 25. a 26. 6. 2021 

- Erasmus+ - zapsaných 45 studentů, z toho 5 do magisterských studijních programů 

- probíhají přípravy Brno International Week 

- během letních prázdnin budou instalovány závory na parkovišti před fakultou 

V prostoru pro dotazy na pana děkana se rozproudila diskuze na téma zrušení promocí pro bakalářské 

studijní programy. Do diskuze se zapojili za Studentskou komoru AS FP Ing. Markéta Bednářová, Ing. 

Petra Holendová, Bc. David Urbánek a Martin Očko. Studenti navrhovali možnosti, aby se mohly 

promoce uskutečnit (např. po menších skupinách, ve venkovním prostoru, s omezeným počtem 

účastníků, případně online přenosem). Proděkan Kříž a děkan Bartoš vyjádřili názor, že žádná z variant 

v současné době není možná – ačkoli se pandemická situace zlepšuje, ve vnitřních prostorách jsou stále 

omezení na 50% kapacity; venkovní prostory u FP jsou nedostatečné; promoce pro tolik studentů 

v menších skupinách zatím nelze realizovat z časových a organizačních důvodů. Ing. Kruljacová navrhla 

variantu uspořádání dodatečných promocí u příležitosti 30. výročí fakulty v roce 2022. Konečné 



rozhodnutí zatím nepadlo a o možném uskutečnění bakalářských promocí se bude jednat na 

následujícím kolegiu děkana. 

7. Informace z AS VUT  

Mgr. Musilová se dnes zúčastnila ustavujícího zasedání nově zvoleného AS VUT, kde proběhly volby 
předsedů senátu, komor a komisí a dále se schvalovaly termíny dalších zasedání. 

 
Výsledky voleb: 

• předseda AS VUT - doc. Hanáček 

• předseda KAP VUT - doc. Opravil 

• předsedkyně SK AS VUT - Ing. Kruljacová 
Komise a jejich předsedové: 

• ekonomická - RNDr. Popela (členové za FP prof. Kocmanová a Ing. Kruljacová) 

• legislativní – Mgr. Musilová 

• pedagogická - doc. Steinbauer  (člen za FP Mgr. Musilová) 

• tvůrčí (včetně internacionalizace) - prof. Štětina - FP není zastoupena (lze se kdykoli v 
budoucnu ucházet o členství) 

 
Výjezdní zasedání AS VUT se uskuteční od 29. 6. - 1. 7. 2021 (Valeč). Na programu zasedání dne 1. 7. 
2021 je zejména vyhlášení voleb kandidáta na jmenování rektorem VUT. Další termíny zasedání AS VUT 
po prázdninách budou: 14. 9., 12. 10., 26. 10. (nebo 9. 11.) - volba kandidáta na jmenování rektorem 
VUT, 7. 12. 2021, a to vždy od 9.00h. 
 

8. Vytvoření Komise pro strategický rozvoj 

Předseda Luhan navrhl již v předem rozeslaném mailu vytvoření Komise pro strategický rozvoj, která 

by se podílela na přípravě Plánu realizace a doplnění Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti 

Fakulty podnikatelské na dalších 10 let. V komisi by měli být zástupci z jednotlivých ústavů i z řad 

studentů. Nominováni byli: 

• Za SK AS FP  - Diana Čiefová, Martin Očko 

• Za Ústav financí - doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. 

• Za Ústav managementu - doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. 

• Za Ústav informatiky -  Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. 

• Za Ústav ekonomiky - Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA 

Proběhlo tajné hlasování, v němž byli navržení zástupci do nově vytvořené komise schváleni. 

USNESENÍ: AS FP ustavuje Komisi pro strategický rozvoj AS FP a schvaluje nominované členy. 

PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

Podrobnosti k tajnému hlasování o členech PRO PROTI ZDRŽUJI SE 

Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (za ÚE) 17 0 1 

doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (za ÚF) 18 0 0 

Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (za ÚI) 18 0 0 

doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (za ÚM) 18 0 0 

Martin Očko (za SKAS FP) 18 0 0 

Diana Čiefová (za SKAS FP) 17 0 1 



9. Různé 

Doc. Půža zmínil problém, který komplikoval práci v posledních měsících – docházelo k opakovaným 

výpadkům mailů, nefunkčnosti síťových tiskáren apod. Vzhledem k plánovanému přechodu e-

mailových adres pod office 365, by chtěl zpřesnit související problematiku. Jak lze dohledat starší maily 

či kontakty? Jak budou informovány kontakty z adresářů? Pro uvedené situace by navrhoval vytvořit 

organizační plán, kde by bylo možné i analyzovat řízení rizika, přičemž by tento plán měl řešit i 

problémy a konflikty v oblasti IT. Děkan Bartoš se k tomuto problému vyjádřil s tím, že je v této věci 

uzavřená spolupráce s CVIS – hlavními mailovými adresami budou ty ve tvaru @vut.cz a fakultní maily 

budou na tyto adresy přesměrovány. Výhledově bude pod CVIS spadat i správa serverů. Doc. Půža 

navrhl pomoc prostřednictvím studentů ÚI, kteří mohou vytvořit analýzu a audit současného stavu. 

Děkan Bartoš tento návrh zváží. 

Dále děkan Bartoš zjišťoval očekávanou účast zástupců v AS VUT na výjezdním zasedání VUT, které je 

plánované na konec června, a to především z  důvodu zastoupení senátu FP a informování ostatních 

členů.  Mgr. Musilová se zúčastní ve středu 30. 6. a čtvrtek 1. 7. – pokud by bylo třeba něco projednat, 

lze ji kontaktovat mailem. Ing. Kruljacová se nezúčastní osobně, ale je domluvený hybridní přenos a tak 

je možné se účastnit online. 

Předseda Luhan pogratuloval nově zvoleným členům AS VUT. Poděkoval členům AS FP za účast a 

podporu a popřál klidné léto. 

Příští řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhne dne 14. 9. 2021 ve 14:30 h. 

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. Bc. 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 15. 6. 2021 
(prostřednictvím MS Teams) 
ZAMĚSTNANECKÁ KOMORA 

Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. 

doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. 

prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. 

Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA 

Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc 

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 

 



Zápis ze zasedání Ekonomické komise Fakulty podnikatelské 

konaného dne 8.6.2021 
 

Přítomni: prof. Kocmanová, doc. Půža, doc. Chlebovský, dr. Svirák, p.Očko. 

 

Jednání zahájila a řídila prof. Kocmanová.  

1. Prof. Kocmanová přivítala přítomné  na zasedání Ekonomické komise (dále EK). 
2. Členové EK formulovali doporučení ke schválení AS  FP. 

- EK doporučuje schválit „Návrh rozpočtu na rok 2021_var.2“  na AS FP dne 15.6.2021, 
včetně zkrácení termínu předkládací lhůty pro schválení. 

- EK doporučuje, aby senát požádal p. děkana o zajištění přípravy nových „Pravidel 
rozpočtu na rok 2022„a předložení  nejpozději na začátku zimního semestru EK, tj. do 
konce září 2021, tak aby byl dostatečný prostor pro projednání v AS FP. Návrh nových 
pravidel  by měl zohlednit následující doporučení EK, která vzešla z jednání EK a senátu. 
Případná doporučení: 
- navrhnout novou metodiku výpočtu rozpočtu na rok 2022, včetně optimalizace 

centrálních a provozních nákladů (tj. snížení) a jejich vykazování, 
- sjednotit datovou základnu pro výpočet studentohodin a zajistit automatický 

export z IS, tak aby výsledky studentohodin byly transparentní, 
- sjednotit započítávání  studentohodin při výkonu praxe, 
- zvážit do výpočtu hodnocení za vedení disertačních prací, 
- zvážit, popřípadě výši koeficientů při výpočtu. 

 

 

Zapsala: Alena Kocmanová                                                          Verifikoval: doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. 

Příloha č. 1: Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS FP dne 08.06.2021 
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