
Zápis č. 3 

z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 15. 03. 2022 

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

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 18 (z toho 10 ZK a 8 SK)  
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 3 (z toho 2 ZK a 1 SK) 

AS FP je usnášeníschopný, ZK je samostatně usnášeníschopná, SK je samostatně usnášeníschopná. 

Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:35 hod. 

1. Úvod a schválení programu 15. 03. 2022 

Jednání zahájil předseda AS FP Bc. Očko. Přivítal všechny přítomné, zvláště pak pana děkana doc. Bartoše 
a seznámil je s programem dnešního zasedání. 

Program: 

1. Úvod a schválení programu 
2. Schválení zápisu ze zasedání AS FP VUT 
3. Pravidla pro sestavení rozpočtu FP pro rok 2022 
4. Projednání Plánu realizace strategického záměru FP VUT 2022 
5. Vyhlášení volby předsedy SK AS FP VUT a jmenování volební komise 
6. Informace z kolegia děkana  
7. Informace z AS VUT  
8. Informace EK AS FP 
9. Informace SK AS FP 
10. Různé 

USNESENÍ: AS FP schvaluje program řádného zasedání AS FP VUT konaného dne 15. 03. 2022. 

PRO: 18     
PROTI: 0       
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

2. Schválení zápisu ze zasedání AS FP VUT 



Zápis z minulého zasedání AS FP VUT, konaného dne 15. 02. 2022 prošel připomínkovým řízením, ve 
kterém nebyly vznesené žádné připomínky. Schvalován je tedy zápis v rozeslaném znění ze dne 21. 02. 
2022. 

USNESENÍ: AS FP schvaluje zápis z řádného zasedání AS FP VUT ze dne 15. 02. 2022. 

PRO: 17       
PROTI: 0       
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 

Usnesení bylo schváleno. 

3. Pravidla pro sestavení rozpočtu FP pro rok 2022 

• Prof. Kocmanová sdělila, že od listopadu 2021 proběhlo mnoho jednání a výzva k vedení ke změně pravidel 
• Poměr v rámci mezd na jednotlivé ústavy byl 51 %/49 % 
• Jednání vedla ke kompromisu, pravidla jsou téměř totožná, nový poměr 53 % (zahrnuje mzdové náklady 

vč. náhrad ústavu, mezifakultní výuku a mzdové náklady (na závěrečné práce vč. náhrad) ku 47 % (zahrnuje 
náklady na servisní pracoviště a režie) 

• Členové ekonomické komise doporučují schválit novou verzi rozpočtových pravidel ze dne 14. 2. 2022 
• Komise dále doporučuje využít k výpočtu „studentohodin“ datovou základnu dle elektronického indexu 
• Komise doporučuje vytvoření pracovní skupiny za účelem vytvoření nových rozpočtových pravidel pro 

rok 2023 
• Prof. Kocmanová poděkovala p. děkanovi za vstřícnost při jednáních 
• P. děkan se vyjádřil, že přijal po jednáních kompromisní řešení a nový poměr, se kterým bude fakulta 

pracovat, bude však nutné optimalizovat náklady. 
 

USNESENÍ: AS FP VUT schvaluje pravidla pro sestavení rozpočtu FP VUT v Brně pro rok 2022 ve znění 
předloženém dne 14. 02. 2022. 

PRO: 18       
PROTI: 0       
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

USNESENÍ: AS FP VUT žádá děkana FP VUT v Brně o sestavení pracovní skupiny pro návrh Pravidel 
sestavení rozpočtu na rok 2023. 

PRO: 17      
PROTI: 0       
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 

Usnesení bylo schváleno. 



4. Projednání Plánu realizace strategického záměru FP VUT 2022 

• Doc. Chlebovský seznámil s výsledky jednání komise pro strategický rozvoj AS FP: 
o Komise konstatuje, že je těžké posoudit relevanci a aktuálnost určených cílů pro rok 

2022 
o Komise doporučuje vytvořit přehledný dokument strategického rozvoje 
o Komise doporučuje vytvoření poradního orgánu děkana složeného z interních i 

externích členů, případně studentů 
o Komise formulovala doporučení zařazení strategického záměru jako bod jednání na 

výjezdním zasedání Kolegia děkana a AS 
• P. děkan dodal, že z jednání v roce 2021 a 2022 vychází ze schváleného Strategického záměru FP VUT na 

období od roku 2021+. Souhlasí se zaměřením na strategické otázky, jako jsou např. klesající počet 
studentů, co se týká bakalářských oborů. Je třeba se zaměřit na kvalitu studia, aby neodcházeli studenti 
na magisterské obory jiných univerzit a vyzval SK AS FP, aby byla v tomto směru nápomocna. Jednání jsou 
vedena s rektorem a vedením univerzity 

• Mgr. Musilová upozornila na časový tlak na schválení předloženého dokumentu. P. děkan také sdělil, že 
vedení univerzity přislíbilo, že v budoucnu se bude Plán realizace strategického záměru FP VUT pro daný 
kalendářní rok projednávat dříve.  

• Dr. Lajtkepová se vyjádřila k důležitosti dokumentu pro fakultu pro příští období 

USNESENÍ: AS FP VUT souhlasí s návrhy a doporučeními formulovanými Komisí pro strategický rozvoj 
FP VUT v zápisu ze schůzky konané dne 21. 2. 2022. AS FP zároveň doporučuje vedení fakulty tyto návrhy 
aplikovat při uskutečňování dlouhodobého strategického záměru, dílčích plánů realizace na jednotlivé 
roky a jejich vyhodnocování. 

PRO: 17  

PROTI: 0       

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 

Usnesení bylo schváleno. 

5. Vyhlášení volby předsedy SK AS FP VUT v Brně a jmenování volební komise 

Vzhledem k rezignaci Ing. Bednářové na post předsedy SK AS FP ke dni 14. 3. 2022 je třeba vyhlásit nové 
volby do AS FP VUT a jmenovat volební komisi. 

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně schvaluje zařazení volby předsedy SK AS FP do programu následujícího 
zasedání AS FP.  

PRO: 17 

PROTI: 0       

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 



Usnesení bylo schváleno. 

V souvislosti s předcházejícím usnesením je nutné jmenovat volební komisi: 

USNESENÍ: AS FP jmenuje Bc. Lukáše Pospíšila členem volební komise pro volby předsedy SK AS FP VUT 
v Brně. 

PRO: 17  

PROTI: 0       

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 

Usnesení bylo schváleno. 

USNESENÍ: AS FP jmenuje Ing. Jana Luhana, Ph.D., MSc členem volební komise pro volby předsedy SK 
AS FP VUT v Brně. 

PRO: 17  

PROTI: 0       

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 

Usnesení bylo schváleno. 

USNESENÍ: AS FP jmenuje Patrika Gála členem volební komise pro volby předsedy SK AS FP VUT v Brně. 

PRO: 16 

PROTI: 0       

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 2 

Usnesení bylo schváleno. 

6. Informace z kolegia děkana 

Pan děkan doc. Bartoš v rámci tohoto bodu představil informace z kolegia rektora a z kolegia děkana. 

 
Informace z kolegia rektora: 

• Situace na Ukrajině – další podpora studentů bude individuální, týká se pouze studentů z Ukrajiny. 
• Azylová podpora na kolejích, možnost ubytování studentů a rodinných příslušníků, 126 lůžek k dispozici 

na KaM 



• Prorektorka Šimberová a Ing. Kruljacová mají na starosti koordinaci aktivit na VUT ve vztahu k situaci na 
Ukrajině 

• Pozastavení partnerských smluv v Rusku na univerzitách až do nastolení míru 
• Rozpočtová pravidla MŠMT budou k dispozici nejdřív koncem března 
• Doporučení rektora – je nutné o výdajích rozhodovat s patřičnou opatrností 
• Bylo dokončeno jednání o sestavení nové Vědecké rady a předloženo k projednání do AS VUT 
• Od příštího akademického roku se výuka kurzů Univerzity třetího věku přesouvá do budovy Archivu VUT 
• Novým rektorským pedelem bude řidič p. Humpolík 
• Bude aplikován nový antiplagiátorský systém THESES, který CVIS bude prezentovat proděkanům 

pro studium a připraví webinář 
• Středoškolská soutěž Business Point 2022 – proběhlo slavnostní vyhlášení 

Informace z kolegia děkana: 

• Doc. Brychta dne 2. 3. 2022 vznesl dotaz, zda mohou naši studenti odjet na studentskou soutěž Etap do 
Litvy. Dle vyjádření Velvyslanectví ČR ve Vilniusu žádná omezení nejsou. 

o Dne 3. 3. 2022 proběhl online workshop s univerzitou v Gdaňsku 
• Proděkan Kříž předložil tabulky stavu přihlášek k 7. 3. 2022 

o Informoval o společné schůzce proděkanů dne 18. 3. 2022, kde budou otevřeny 
harmonogramy k SZZ 

o Informoval o nových studijních podmínkách pro studenty z Ukrajiny 
• Proděkan Škapa 

o Dne 4. 3. 2022 proběhly dvě obhajoby disertačních prací 
o Den otevřených dveří pro magisterské studijní programy proběhne 25. 3. 2022 

• Za ÚI doc. Novotná 
o Připravují se dva projekty GA ČR 
o Proběhla charitativní sbírka pro děti z Ukrajiny a dary byly předání p. ředitelce ZŠ 

Merhautova 
• Za ÚM doc. Zich 

o Dne 18. 3. 2022 proběhne den profesních programů 
o Vznesl dotaz na online formu přijímacích zkoušek. Dle vyjádření proděkana Kříže se 

přijímací zkoušky budou konat pouze prezenční formou.  
o Studenti ESBD odcestovali do Holandska na soutěž International Branding Project 

 
Prof. Kocmanová vznesla dotaz ohledně počtu přihlášených studentů z hlediska naplňování jednotlivých 
programů, konečné počty přihlášených studentů budou známy až po termínu pro podávání přihlášek  
31. 3. 2021. 

Prof. Kocmanová vznesla dotaz ohledně nových projektů. Dle vyjádření p. děkana je podstatou vytvoření 
nového studijního programu a kurzů zakončených mikrocertifikáty. Bude se jednat o profesně zaměřený 
bakalářský program, pravděpodobně v anglickém jazyce. 



Prof. Kocmanová vznesla dotaz na p. děkana stran projektu v rámci vědy a výzkumu TA ČR. Dle p. děkana 
se jedná o celofakultní projekt, kde budou zapojeny všechny ústavy. P. děkan zašle prof. Kocmanové 
podklady. 

15:51 Odešla ze zasedání Mgr. Musilová. 

7. Informace z AS VUT 

Prof. Kocmanová v rámci tohoto bodu představila informace z AS VUT a Ing. Kruljacová informace ze SK 
AS VUT. 

Informace z AS VUT 

• Informace ohledně situace týkající se Ukrajiny a jednání s MŠMT. 
• Koleje a menzy VUT – jsou ubytováni rodinní příslušníci a známí našich ukrajinských studentů a 

zaměstnanců 
• Pozastaveny smlouvy s ruskými univerzitami 
• COVID-19 – apel na ohleduplnost při jakémkoliv respiračním onemocnění, respirátory nejsou povinné 
• Připravuje se nový organizační řád Rektorátu VUT 
• Specifický výzkum – zatím podle starých pravidel, 09/2022 bude nová směrnice, pravděpodobně radikálně 

změněná 
• Doc. Šimberová – podaný projekt na Erasmus+ a bude se podávat další nový projekt 
• Prorektor Pěnčík – informoval o možnosti prodloužení termínu na projekt MOST, fakulta dle p. děkana 

ale nebude žádat o prodloužení 
• Dr. Popela informoval senát, že dle Rady vysokých škol by měly být navýšeny prostředky DKRVO, 17. 3. 

bude zasedat reprezentativní komise, která bude jednat, pro VUT částka cca 16 mil. Kč 
• EK VUT: pravidla rozpočtu pro rok 2022 jsou v podstatě stejná jako pro rok 2021, nové rozdělení 

prostředků v rámci DKRVO se bude řešit v příštím měsíci 
• Schválena nová vědecká rada VUT, za FP jmenováni doc. Bartoš a doc. Šimberová 
• Ing. Kruljacová informovala o dění ze Studentské komory AS VUT, podala informace ze SK RVŠ a 

informovala o hokejovém souboji univerzit mezi VUT Cavaliers a HC MUNI a poděkovala SK AS FP za 
organizaci hokejového průvodu  

• Nikdo nevznesl otázky na prof. Kocmanovou a Ing. Kruljacovou, kromě doc. Chlebovského, který 
se informoval na složení nové vědecké rady 

 
8. Informace EK AS FP 

Dle vyjádření prof. Kocmanové veškeré informace byly sděleny v bodě č. 3 

9. Informace SK AS FP 



• Informace sdělil již p. děkan, Ing. Bednářová pouze dodala, že SK AS FP VUT se již nebude účastnit road-
show, které organizuje VUT a bude se více zaměřovat na road-show, které organizuje samotná FP. 

10. Různé 

• Ing. Bednářová poděkovala za příležitost ve funkci předsedy SK AS FP a vyjádřila se, že v senátu zůstává 
a bude pracovat nadále. 

• Dr. Luhan vznesl dotaz na p. děkana, zda budou i pracovní příležitosti na fakultě pro UA, což se řeší 
s Rektorátem VUT 

• Ing. Kruljacová poděkovala dr. Natálii Rontó za překladatelskou činnosti v rámci organizace aktivit pro 
Ukrajinu 

• Výjezdní zasedání – Bc. Očko po dohodě se senátory navrhl termín výjezdního zasedání AS FP VUT 
21.  až 22. 4. 2022 a vznesl návrhy na místo konání. 

USNESENÍ: AS FP VUT zorganizuje dvoudenní výjezdní zasedání AS FP VUT v termínu 21. 4. 2022 až 
22. 4. 2022. 

PRO: 14 

PROTI: 1     

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 2 
 
Usnesení bylo schváleno 
 
Následně Bc. Očko AS FP VUT obeznámil s možnostmi místa konání a cenovými nabídkami. Proběhla 
diskuse, ve které se senátoři kladně vyjádřili k nabídce z Hotelu Sladovna v Černé Hoře. 
 
USNESENÍ: AS FP VUT zorganizuje dvoudenní výjezdní zasedání AS FP VUT v termínu 21. 4. 2022 až 
22. 4. 2022 v Hotelu Sladovna 

PRO: 16 

PROTI: 1  

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

Pan předseda AS následně sdělil, že AS FP má již vyhlášený termín řádného zasedání na 12. 04. 2022 od 
14:30. Z důvodu plánovaného konání výjezdního zasedání pan předseda navrhuje daný termín zrušit a 
řádné zasedání AS přesunout na 22. 04. 2022 od 9:00. 
 



USNESENÍ: AS FP VUT ruší termín řádného zasedání AS FP dne 12. 4. 2022 od 14.30 hod. a nahrazuje ho 
novým termínem 22. 4. 2022 od 9:00 hod. v Hotelu Sladovna. 

PRO: 17 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

Na základě přijatých usnesení a diskuse Bc. Očko pozval vedení fakulty včetně p. tajemníka a paní ředitelku 
a pány ředitele ústavů na výjezdní zasedání AS FP VUT. Dodal, že oficiální pozvánka s návrhem programu 
bude brzy rozeslána. 
 
V rámci posledního bodu řádného zasedání pan předseda AS představil návrh programu na příští AS. 

Program: 

1. Úvod a schválení programu 
2. Schválení zápisu ze zasedání AS FP VUT 
3. Volba předsedy SK AS FP VUT 
4. Projednání Plánu realizace strategického záměru FP VUT 2022 
5. Informace z kolegia děkana  
6. Informace z AS VUT  
7. Informace EK AS FP 
8. Informace z Komise pro strategický rozvoj AS FP 
9. Informace SK AS FP 
10. Různé 

Nebyly vzneseny žádné připomínky. Proběhlo hlasování o následujícím usnesení. 

USNESENÍ: AS FP VUT schvaluje program výjezdního zasedání AS FP VUT konaného dne 22. 4. 2022. 

PRO: 17 

PROTI: 0     

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

Pan předseda poděkoval za účast a angažovanost ve věcech fakulty. Zasedání bylo ukončeno v 16:30 hod. 

 



 

Verifikoval: Bc. Martin Očko     Mgr. Bc. Helena Musilová 

  předseda AS FP     předsedkyně KAP AS FP 

 
Zapsala: Andrea Mucsková 


