
Zápis č. 1 
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 18. 1. 2022 
 

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

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

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 0 (z toho 0 ZK a 0 SK)  

AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná. 

Jednání AS FP bylo zahájeno ve 14.30 h prostřednictvím MS Teams. 
 
 

1. Schválení programu zasedání AS FP dne 18. 1. 2022 

Jednání zahájila místopředsedkyně AS FP VUT Mgr. Musilová. Přivítala přítomné účastníky a hosty a 
seznámila je s programem dnešního zasedání. 

Program: 

1. Úvod a schválení programu  
2. Schválení zápisu ze zasedání AS FP VUT  
3. Volba předsedy AS FP  
4. Projednání Zprávy o hodnocení výuky v bakalářských a navazujících magisterských studijních 

programech na letní semestr 2021/2022  
5. Vyjádření k záměru děkana jmenovat proděkana pro zahraniční vztahy (zkrácení předkládací 

lhůty)  
6. Pravidla sestavení rozpočtu FP pro rok 2022  
7. Informace z kolegia děkana  
8. Informace z AS VUT  
9. Informace EK AS FP  
10. Informace SK AS FP  
11. Různé 

USNESENÍ: AS FP schvaluje program řádného zasedání AS FP VUT v Brně konaného dne 18. 1. 2022. 

PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

2. Schválení zápisu z předchozího zasedání AS FP VUT 

Zápis z minulého zasedání AS FP VUT dne 7. 12. 2021 prošel připomínkovým řízením bez připomínek a 
proto je schvalován v rozeslaném znění. 

USNESENÍ: AS FP schvaluje zápis z řádného zasedání AS FP VUT v Brně ze dne 7. 12. 2021. 
PRO: 21 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 



3. Volba předsedy AS FP VUT v Brně 

Na předchozím zasedání dne 7. 12. 2021 byla ustanovena volební komise ve složení: 
Předseda:  Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA 
Členové: Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc  
   Bc. Lukáš Pospíšil 
Náhradní člen: doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D.  
Předseda volební komise Dr. Luňáček se ujal slova a sdělil, že do začátku dnešního zasedání neobdržel 
žádnou kandidaturu na pozici předsedy. Proto kandidatury budou pouze ústní. Volba proběhne přímo 
v portálu VUT – z důvodu zajištění anonymity a autorizace hlasování. 
 
Dr. Svirák navrhl Mgr. Musilovou z důvodu jejího právního vzdělání a zkušeností s prací v senátu, toto 
podpořila i doc. Lajtkepová. Mgr. Musilová kandidaturu přijala.  
Prof. Kocmanová navrhla jako dalšího kandidáta Bc. Martin Očka. Podotkla, že by mělo být dodrženo, 
aby děkan a předseda senátu nebyl ze stejného ústavu (ačkoli to tak vždy v minulosti nebylo). V diskuzi 
podpořili kandidaturu Bc. Očka Ing. Hromada, doc. Chlebovský a doc. Půža, zejména s přihlédnutím 
k jeho pracovitosti, zájmu o dění na fakultě a technickým schopnostem. Bc. Očko kandidaturu přijal. 
 
Dr. Luňáček dal prostor pro představení se oběma navrženým kandidátům. 
Mgr. Musilová připomněla své zkušenosti ze senátu FP i senátu VUT. Při své práci by využila také 
právnické znalosti. Příslušnost ke stejnému ústavu jako pan děkan nevnímá jako překážku a střet 
zájmů; v minulosti k tomu již také došlo. V případě problémů se zvládáním technických záležitostí je 
možné určit kompetentní osobu, která by zajišťovala technickou podporu a přípravu on-line hlasování. 
Podotkla, že tak se to děje i v případě on-line jednání AS VUT, kdy technickou podporu zajišťuje 
předsedovi AS VUT jiný člen AS VUT. Poděkovala za navržení a v případě zvolení slíbila věnovat práci 
maximální nasazení.   
Bc. Očko poděkoval za nominace a podporu. V současnosti studuje magisterský studijní program IBM 
a rád by pokračoval v doktorském studiu zde na FP. Na pozici předsedy AS FP by chtěl uplatnit svou 
komunikativnost, reprezentativnost a oddanost. Chtěl by více propojit studentskou a akademickou část 
fakulty. Rád by zkombinoval práci předsedy senátu také s prací v odborných komisích AS FP – 
Ekonomické komisi, Komisi pro strategii a Volební komisi.  
V prostoru pro dotazy na kandidáty se Dr. Svirák zeptal Bc. Očka na zkušenosti s vedením kolektivu a 
právní znalosti. 
Bc. Očko odpověděl, že sice právnické vzdělání nemá, ale stejně jako u dřívějších předsedů by to neměl 
být problém. V případě potřeby by se obrátil na právní odbor rektorátu. Zkušenosti s vedením týmu 
má např. z různých projektů a soutěží v rámci studentských aktivit na FP. 
Další dotazy na kandidáty nebyly, a proto se přistoupilo k tajné volbě. Dr. Luňáček vysvětlil postup 
hlasování v Intraportálu VUT. Následně seznámil přítomné s výsledkem volby s přímým náhledem do 
systému.  
 
Výsledky voleb: Bc. Očko – 15 hlasů, Mgr. Musilová – 6 hlasů 
 
Již po prvním kole hlasování byl zvolen předsedou AS FP VUT v Brně pan Bc. Martin Očko, který se ujal 
dalšího řízení zasedání. 
 

4. Projednání Zprávy o hodnocení výuky v bakalářských a navazujících magisterských studijních 
programech na letní semestr 2021/2022  

 
Zpráva o hodnocení výuky byla předložena panem děkanem prostřednictvím pana proděkana Kříže 
dne 6. 12. 2021, předkládací lhůta tedy byla dodržena. V rámci připomínkového řízení byly dány dva 
podněty. Vyjádření k připomínkám bylo předáno panem proděkanem Křížem 10. 1. 2022. 
 



USNESENÍ: AS FP projednal Zprávu o hodnocení výuky v bakalářských a navazujících magisterských 
studijních programech na Fakultě podnikatelské VUT v Brně za období letního semestru 2020/2021 
v předloženém znění. 

PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 
 
 

5. Vyjádření k záměru děkana jmenovat proděkana pro zahraniční vztahy (zkrácení předkládací 
lhůty)  

 
Žádost o vyjádření se k jmenování pana Ing. Davida Schüllera, Ph.D. proděkanem pro zahraniční vztahy 
ke dni 1. 2. 2022 byla předložena společně s žádostí o zkrácení předkládací lhůty z důvodu nástupu 
současné proděkanky paní doc. PhDr. Ivety Šimberové, Ph.D. do funkce prorektorky VUT v Brně. Tato 
žádost byla postoupena AS FP dne 10. 1. 2022. 
Pan děkan zdůvodnil navržení Dr. Schüllera pro jeho dlouhodobé zkušenosti s touto problematikou. 
Dr. Schüller poděkoval a přislíbil, že se bude snažit nadále prohlubovat spolupráci týkající se 
zahraničních vztahů. 
Doc. Lajtkepová se vyjádřila nesouhlasně ke zkracování předkládací lhůty. 
Hlasování o konkrétní osobě proběhlo jako tajné hlasování v MS Teams. 
 

5a. Vyjádření se k proděkanovi pro zahraniční vztahy - Zkrácení předkládací lhůty 
 
USNESENÍ: AS FP schvaluje zkrácení předkládací lhůty k projednání záměru děkana jmenovat 
proděkana pro zahraniční vztahy. 

PRO: 19 
PROTI: 2 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

5b. Vyjádření se k proděkanovi pro zahraniční vztahy  
 
USNESENÍ: AS FP se vyjadřuje kladně k záměru děkana jmenovat proděkanem pro zahraniční vztahy 
Ing. Davida Schüllera, Ph.D. 

PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 

6. Pravidla sestavení rozpočtu FP pro rok 2022  
 

Prof. Kocmanová shrnula informace z jednání Ekonomické komise AS FP. Jednání probíhají každý týden 
a diskutuje se nad budoucím rozpočtem pro rok 2022 s panem děkanem, panem tajemníkem, paní 
ředitelkou a pány řediteli jednotlivých ústavů. Cílem je předložit taková Pravidla na rok 2022, aby 
zvýšily finanční prostředky na pedagogických pracovištích (výkonová pracoviště) a pokryly částečně 
zvyšující se inflaci. Nyní byl předložen panem děkanem návrh poměru: pedagogická pracoviště 52,5 %, 
nevýkonová pracoviště 47,5 %. EK ještě čeká na výsledky hospodaření fakulty za rok 2021 a na základě 
porovnání s minulými roky se pak rozhodnou, zda tento návrh pana děkana podpoří. 
 
 



7. Informace z Kolegia rektora a Kolegia děkana  

Informace z Kolegia rektora: 

• byl vydán nový Metodický list č. 3/2021 „Zajištění distančního ověřování studijních výsledků 
na VUT v době omezení přítomnosti studentů na vysoké škole“ 

• stanovisko MŠMT k rozpočtovému provizoriu – příspěvek na vzdělávací a tvůrčí činnost nebude 
poskytován čtvrtletně, ale měsíčně – pro VUT je stanovena částka 143,2 mil. Kč. Trvání 
rozpočtového provizoria se odhaduje na první čtvrtrok – případně do dubna/května 

• kvestor předložil zpracovaný Plán genderové rovnosti, tzv. GEP (Gender Equality Plan)  
• prorektorka Režňáková informovala, že Hodnocení akademických a vědeckých pracovníků za 

rok 2021 je připraveno. Metodika pro zadávání informací a hodnocení pracovníků v IS SHAP je 
již aktualizována, je připravena metodika pro fakultní správce/integrátory, ve které budou 
upřesněny zdroje přebíraných dat, popsány metodiky výpočtu bodů za všechny indikátory 
apod. Pro každého pracovníka je k dispozici loňské hodnocení (v části Archiv hodnocení), 
hodnocení za aktuální rok a také se již zobrazuje hodnocení pro rok 2022 (v části Připravovaná 
hodnocení). Po ukončení hodnocení bude opět provedeno vyhodnocení jednak IS SHAP, jako i 
podnětů, které z hodnocení vyplynou. Termín pro zaslání vyhodnocení za každou fakultu/VŠ 
ústav: 20. 5. 2022  

• VUT se zapojí do konzultací ke „Scénáři pro cestu přechodu na odolný, zelenější a digitálnější 
stavební ekosystém“ pro Českou agenturu pro standardizaci  

• GA ČR vyhlásila nové výzvy pro podávání projektů ve spolupráci se slovinskou, lucemburskou 
a švýcarskou agenturou 

• v roce 2022 má VUT  přiděleno 25  stipendijních  míst  pro  studenty  sportovce  (výběrové  
řízení v listopadu 2021) 

• ředitelka KaM zpracovala krizový plán - při nákaze většího počtu zaměstnanců COVID 19 bude 
nutno danou menzu uzavřít 

• děkani a ředitelé součástí byli požádáni, aby na e-mail tiskové mluvčí zaslali do 31. ledna 2022 
podklady pro výroční zprávu o činnosti za rok 2021 (tři největší události, tři největší studentské 
úspěchy a také tři největší úspěchy na poli vědy a výzkumu)  

• FAQ k testování: kancléř zaslal dokument k často kladeným otázkám zaměstnanců v souvislosti 
s testováním od 17. 1. 2022. Informace předána 11. 1. 2022 členům KD (ředitelé informovali 
na jednotlivých ústavech) 

• od 17. 1. 2022 se dočasně změní chování semaforů pro zaměstnance, DPP, DPČ a zaměstnané 
studenty. Očkování ani prodělání nemoci dočasně nebude znamenat trvale zelený semafor, ale 
bude vyžadován test, který přepne semafor nazeleno pouze na aktuální den a 2 další dny. 
Karanténa a izolace zaměstnanců i studentů se zkracuje na 5 dnů 

Informace z Kolegia děkana: 
 
Proděkan Škapa 

• Rozhodnutí děkana: Podpora tvůrčí činnosti a kvalifikačního růstu akademických pracovníků v 
roce 2022 – požádal ředitele ústavů o zaslání případných připomínek. Předpokládaný termín 
vydání je 1. 2. 2022 

• Rozhodnutí děkana: Finanční podpora profesního rozvoje v roce 2022 – dokument bude vydán 
beze změn, nebude dáván k připomínkám 

• statistika výsledků za rok 2020: 2/3 výsledků publikováno v 5.2. Na základě usnesení z března 
2021 bude přijata bonifikace navýšení o 15% v oblasti 5.2 v pravidlech rozpočtu na rok 2023 

• poděkoval doc. Novotné, která jako jediná získala smluvní výzkum (za 500 tis) 



• aktualizace seznamu časopisů ve WoS a Scopus - seznam bude zveřejněn v intraportálu 
v oblasti VaV 

Proděkan Kříž 
• bylo vydáno nové Rozhodnutí č. 17/2021 v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření 

onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-COV-2.  
• plánované promoce bakalářských a magisterských studijních programů byly kvůli pandemii 

zrušeny - termín přesunut na začátek května 
• kontrola studia – 1. ročník – zápis hodnocení do informačního systému podle SZŘ nejpozději 

do 5 pracovních dnů od konání zkoušky (všechna hodnocení musí být v IS zapsána nejpozději 
do 11. 2. 2022) 

• byla spuštěna anketa za zimní semestr tohoto akademického roku 
• rozvrhy na letní semestr: zveřejnění 28. 1. 2022, registrace do vyučování: 31. 1. – 4. 2. 2022 
• kompletní vyplnění zadání závěrečné práce v IS – do 28. 2. 2022 - včetně: 

o zadání jména oponenta do IS 
o jazyk práce (pokud je odlišný od češtiny – tzn. slovenština nebo angličtina) 
o v případě práce s odkladem zveřejnění zadání počtu let odložení zveřejnění práce 

(odklady zveřejnění pouze výjimečně) 
• „Práce s odloženým zveřejněním“ – student musí ve spolupráci s vedoucím práce podat 

odůvodněnou žádost + stanovisko subjektu (formulář „Informovaný souhlas subjektu“)  - na 
žádosti musí být vyjádření vedoucího práce a ředitele ústavu – (čl. 11 odst. 4 Směrnice rektora 
č. 72/2017) – do 9. 4. 2022 

 
Proděkanka Šimberová 

• výsledky výběrového řízení mobilit Erasmus mimo EU – ze 14 žádostí o výjezd bylo 8 schváleno   
• bylo vyhlášeno výběrového řízení pro zaměstnanecké mobility v rámci programu Erasmus+, 

akademický rok 2021/2022 (letní semestr) – přihlašování do 23. 1. 2022 
• výběrové řízení Erasmus+ i Free Mover pro studenty je prodlouženo do 6. 2. 2022 
• zapojení do mezinárodní certifikace EFMD 
• kreditová mobilita – požádala doc. Novotnou, aby iniciovali schůzku, společně s Dr. 

Schüllerem, který ji bude od 1. 2. 2022 zastávat v její funkci proděkana 
• schůzka EULIST proběhne dne 18. 1. 2022 od 10.00 h online 

 
Proděkan Mráček  

• je připravená marketingová strategie Fakulty podnikatelské VUT v Brně 2022+  
• DOD – v pátek 21. 1. 2022 ve 14.00 h proběhne online  
• finále soutěže BuPo – je vybráno 7 marketingových teamů + 3 týmy informatické. 24. 1. 2022 

bude vystaveno zadání, soutěžící mají 80 hodin na projekt + prezentace. Vyhodnocení 28. 1. 
2022 

• během letního semestru proběhne focení zaměstnanců - aktuální fotografie budou přidány do 
almanachu v rámci oslav 30 let FP 

 
Ing. Zámečník 

• zaměstnanci dle zákoníku práce musí dokládat pravidelné lékařské prohlídky; ředitelé ústavů 
obdrží seznam, kdo prohlídku nemá v pořádku – nutné doplnit do konce ledna 

• Výroční zpráva o činnosti fakulty – bude zpracována k výročí 30 let od založení FP 

 



Ing. Weirich 
• informoval o probíhající výměně dataprojektorů; požádal ředitele ústavů o požadavky na 

techniku pro tento rok 
  

Informace děkana FP 

• v rámci oslav 30 let FP jsou plánovány tyto akce:  
o ples FP 
o akce - sázení stromků ve spolupráci s Lesy města Brna. Termín bude upřesněn (některý 

pátek v dubnu) 
o v květnu je plánována oslava společně se studenty a absolventy a přesunuty promoce 
o v září mezinárodní konference a oslavy 30 výročí FP 

• dne 18. 2. 2022 proběhne zasedání VR. Návrhy ke schválení nových členů zkušebních komisí 
pro SZZ – zaslat Ing. Rekové 

• od 10. 1. 2022 funguje závorový systém. Zaměstnanci a studenti mohou vjíždět přes 
studentské karty. V případě, že někomu nebude vjezd fungovat, může se mailem obrátit na 
pana Ing. Panáčka  

• testování pomocí antigenních testů – testy vydává a eviduje p. Grossmann 
 

8. Informace z AS VUT 

Mgr. Musilová shrnula stručné informace z dnešního zasedání AS VUT: 

• rektor - shrnutí funkčního období (členům AS FP bylo posláno mailem jako příloha) 
• prorektor Doupovec - proběhla dozorčí rada Kolejí a menz - řešil se Kolejní řád, pravidla 

ubytování studentů a zaměstnanců, smlouva o ubytování. Zvyšování cen ve 2 etapách - 1. od 
1. 2. 2022 o 7%, od 1. 7. 2022 o 10% 

• program obnovy - jednání kolegia rektora v lednu 2021 - digitalizace výuky, distanční výuka; 
nové profesní programy; mikrocertifikáty; vzdělávání v progresivních oborech (seznam vydalo 
MŠMT - technické obory) 

• spolufinancování publikačních poplatků - nové rozhodnutí rektora (web knihovny) 
• systém řízení rizik - identifikováno nové riziko (nedostatečná analýza procesů - garant kancléř 

Gregorek) 
• Ing. Herrmannová - video o VUT v ČJ i AJ k propagaci 
• 20. 1. 2022 - předávání zlatých a stříbrných medailí VUT 
• Gaudeamus - on-line prezentace 
• propagační kamion VUT - zájem projevilo 6 fakult 
• RVŠ - RNDr. Popela vyvracel fámu, že Ph.D. studia budou moci mít jen univerzity kategorie A 
• snaha o nesnižování finančního příspěvku na studenta 
• Studentská komora AS VUT – Ing. Kruljacová informovala o jednání ke koncepci legislativních 

změn k reformě financování doktorského studia, která probíhala v rámci Komise pro doktorské 
studium v SK RVŠ – doplnila, že o této problematice diskutuje s prorektorem Doupovcem i 
kvestorem. Dále informovala o jednání SK RVŠ, které je plánováno na 4. února na půdě VUT.  
V rámci dalších informací zmínila plánovanou schůzku SK AS VUT a vedení fakultních SK AS a 
studentských organizací, která proběhne v únoru 2022. Závěrem doplnila, že Ples VUT je 
plánován na 9. prosince 2022 na BVV. 

• řeší se kumulace negativních dopadů škrtů státního rozpočtu na studenty - dle vyjádření 
studentů je dostačující sleva na jízdném v režimu "domov - škola" a ušetřené peníze lze vhodně 
využít např. na ubytovací stipendium 



• etická komise VUT - nominace za FA - diskuse k návrhu rektora na nominaci prof. Chybíka. FA 
se vyjádří do 31. 1. 2022, AS VUT projedná 15. 2. 2022 

• Vědecká rada CESA - příště, nebyla dodržena předkládací lhůta 
• Komise pro výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka na ÚSI -  za AS VUT 

Ing. Krečmer 

Příští jednání AS VUT bude v úterý 15. 02. 2022, forma bude upřesněna těsně před zasedáním 
(prezenčně / on-line). Bude to již v době funkčního období nově zvoleného rektora. 
 Ing. Kruljacová doplnila ještě informace ze Studentské komory AS VUT, řešila se reforma financování 
doktorského studia. 

9. Informace EK AS FP 

Prof. Kocmanová: informace z jednání EK AS FP již sdělila v rámci bodu Pravidla sestavení rozpočtu, 
EK AS VUT zatím v tomto roce ještě nezasedala. O výsledcích dalších jednání Ekonomické komise AS 
VUT bude členy senátu AS FP informovat. 
 

10. Informace SK AS FP 
 
Ing. Bednářová: ples FP bude pravděpodobně odložen z důvodu zhoršující se epidemické situace. Ve 
spolupráci s Dr. Schüllerem organizují 27. 1. 2022 akci zaměřenou na propagaci výjezdů přes Erasmus, 
studenti budou prezentovat svoje zážitky a zkušenosti. 
 

11. Různé 
 

Proděkan Kříž: je spuštěna anketa o hodnocení výuky za zimní semestr akademického roku 2021/2022; 
chybí motivace studentů pro vyplňování ankety. Je třeba doplnit a aktualizovat Radu studijních 
programů – požádal SK AS FP o návrh dvou studentů (jednoho bakaláře a jednoho magistra). Budou 
aktualizována Pravidla realizace studijních programů a Směrnice pro organizaci studií v bakalářských a 
magisterských studijních programech. Tyto dokumenty schvaluje AS FP a následně také AS VUT. Prosba 
na SK AS FP, aby opět apelovali na studenty ohledně dodržování hygienických opatření. 
Ing. Luňáček upozornil, že zaměstnanci se sice musí testovat, ale studenti tuto povinnost nemají. Pan 
děkan sdělil, že podle vyjádření pana kancléře se zatím čeká na výsledky jednání s ministerstvem, jak 
to bude od začátku semestru.  
 
Příští řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhne dne 15. 2. 2022 ve 14.30 h v zasedací místnosti 
děkanátu, pokud to situace dovolí. 
Předpokládaný program zasedání: 

1. Úvod a schválení programu 
2. Schválení zápisu ze zasedání AS FP VUT  
3. Pravidla sestavení rozpočtu FP pro rok 2022 
4. Informace z kolegia děkana  
5. Informace z AS VUT  
6. Informace EK AS FP 
7. Informace SK AS FP 
8. Různé  

 
 



USNESENÍ: AS FP schvaluje program příštího řádného zasedání AS FP VUT v Brně dne 15. 2. 2022 ve 
14.30 h. 
 

PRO: 21 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 
Pan předseda poděkoval za účast a za projevenou důvěru. Zasedání bylo ukončeno v 16.10h. 

 

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

                           předseda AS FP                                                  předsedkyně KAP AS FP     
 

 
 
Ing. Markéta Bednářová 
předsedkyně SK AS FP 

 
 
 
Zapsala: Irena Jelínková   

 


