
Zápis č. 9 

z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 11. 10. 2022  

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

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 20 (z toho 12 ZK a 8 SK)  

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

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

Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:30 hod na MS Teams. 

1. Úvod a schválení programu 

Jednání zahájil předseda AS FP VUT Bc. Očko. Přivítal všechny přítomné, zvláště pak pana děkana 

doc. Bartoše a pana proděkana Dr. Kříže a seznámil je s dalším programem dnešního zasedání.  

1. Úvod a schválení programu 
2. Schválení zápisu z předchozího zasedání AS FP VUT v Brně 
3. Projednání a schvalování Výroční zprávy o činnosti Fakulty podnikatelské VUT v Brně za rok 2021 
4. Představení dokumentů týkajících se přijímacího řízení 
5. Doplnění Volební komise AS FP VUT v Brně 
6. Projednání doplňujících voleb do AS FP VUT v Brně 
7. Doplnění Ekonomické komise AS FP VUT v Brně 
8. Doplnění Komise pro strategický rozvoj AS FP VUT v Brně 
9. Informace z kolegia děkana 
10. Informace z AS VUT v Brně 
11. Informace EK AS FP VUT v Brně 
12. Informace z Komise pro strategický rozvoj AS FP VUT v Brně 
13. Informace SK AS FP v Brně 
14. Různé 

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně schvaluje program řádného zasedání AS FP VUT v Brně 

konaného dne 11. 10. 2022. 

PRO: 19 

PROTI:    0   

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

 

 



2. Schválení zápisu z řádného zasedání AS FP VUT v Brně ze dne 13. 09. 2022 

Zápis z řádného zasedání AS FP VUT v Brně, které se konalo dne 13. 09. 2022 byl panem předsedou 

rozeslaný členům AS FP VUT v Brně dne 23. 09. 2022. Termín pro zaslání připomínek byl stanovený do 10. 

10. 2022 do 12.00 hod. Pan předseda konstatoval, že ve stanoveném termínu neobdržel k zápisu 

připomínky. 

Další připomínky nebyly vzneseny a poté se přikročilo k hlasování o verzi zápisu, která byla rozeslána dne 

23. 09. 2022 

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně schvaluje zápis z řádného zasedání AS FP VUT v Brně konaného dne 

13. 09. 2022. 

PRO: 18 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 

Usnesení bylo schváleno. 

3. Projednání a schvalování Výroční zprávy o činnosti Fakulty podnikatelské VUT v Brně za rok 2021 

Pan předseda konstatoval, že pan děkan doc. Bartoš zaslal dne 12. 09. 2022 Výroční zprávu o činnosti 

Fakulty podnikatelské za rok 2021. Předkládací lhůta pro zasedání AS FP VUT v Brně byla tedy dodržena. 

Termín pro zaslání připomínek byl stanovený do 4. 10. 2022 do 12:00 hod. Pan předseda dále konstatoval, 

že ve stanoveném termínu neobdržel k tomuto dokumentu žádné připomínky. 

Pan předseda opětovně vyzval k přednesení připomínek a upozornil na drobnou změnu v poslední 

aktualizované verzi dokumentu. Připomínky nebyly vzneseny. 

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně schvaluje Výroční zprávu o činnosti Fakulty podnikatelské VUT v Brně za 

rok 2021. 

PRO: 20 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

4. Přijímací řízení 

Pan proděkan Kříž předložil k projednání a schválení Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke 

studiu v bakalářských a magisterských studijních programech vyučovaných v českém jazyce a anglickém 

jazyce pro 2023/2024. Současně představil zásadní změny, vysvětlil průběh přijímacího řízení a následně 

proběhla krátká diskuze ohledně podávání přihlášek. 



V 15:04 se odpojil Dr. Juřica. 

5. Doplnění Volební komise AS FP VUT v Brně 

Pan předseda sdělil, že v souvislosti s rezignací Ing. Davida Urbánka je nutné doplnit Volební komisi AS 

FP VUT v Brně a navrhl za novou členku Ing. Markétu Bednářovou. Žádný další návrh nebyl podán, Ing. 

Bednářová nominaci přijala a poté se přikročilo k tajnému hlasování. 

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně schvaluje Ing. Markétu Bednářovou za členku Volební komise AS FP VUT 

v Brně. 

PRO:    19 

PROTI:   0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

6. Projednání doplňujících voleb do AS FP VUT v Brně 

Pan předseda sdělil, že slečna Čiefová ukončila studium a současně není k dispozici žádný náhradník na 

člena SK AS FP v Brně, je tedy nutné vyhlásit doplňující volby. Volební komise po doplnění bude pracovat 

v následujícím složení: 

Akademičtí pracovníci: 

• Ing. Karel Doubravský, Ph. D. – předseda komise 

• Ing. Jan Luhan, Ph. D. 

• Ing. Pavel Mráček, Ph. D. 

Studenti: 

• Bc. Lukáš Pospíšil 

• Ing. Markéta Bednářová 

Pan předseda navrhl elektronickou formu volby s odůvodněním, že s tímto způsobem hlasování již existují 

bohaté zkušenosti a je pravděpodobná vyšší volební účast. 

USNESENÍ: Doplňující volby jednoho zástupce do SK FP VUT v Brně pro funkční období 2020 – 2023 se 

budou konat elektronicky. 

PRO:    19 

PROTI:   0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 



Pan předseda navrhl termín doplňujících voleb jednoho zástupce do SK AS FP v Brně pro funkční období 

2020 – 2023, které se uskuteční elektronicky v IS VUT v Brně v sekci Portál/Volby dne 14. 11. 2022 od 

00:00 hod. do 23:59:59 hod. Poté sdělil, že všem členům senátu předem zaslal dokument s podrobným 

harmonogramem a organizačními pokyny pro doplňující volby. 

Po krátké diskuzi proběhlo hlasování o následujícím usnesení. 

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně bere na vědomí a potvrzuje, že předseda AS FP VUT v Brně dne 11. 10. 2022 

vyhlásil doplňující volby jednoho zástupce do SK AS FP v Brně pro funkční období 2020 – 2023 a byl 

vydaný Harmonogram doplňujících voleb a organizační pokyny. 

PRO:    19 

PROTI:   0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

7. Doplnění Ekonomické komise AS FP VUT v Brně 

Pan předseda v souvislosti s ukončením studia slečny Čiefové sdělil, že je nutné doplnit Ekonomickou 

komisi a požádal senát o návrhy na nového člena. 

Ing. Holendová navrhla zařadit tento bod programu až do programu příštího řádného zasedání, aby SK 

měla časový prostor vybrat správného kandidáta, což AS FP VUT v Brně akceptoval. 

8. Doplnění Komise pro strategický rozvoj AS FP VUT v Brně 

Pan předseda v souvislosti s ukončením studia slečny Čiefové informoval, že je nutné doplnit Komisi pro 

strategický rozvoj a požádal senát o návrhy na nového člena. 

Ing. Holendová navrhla zařadit i tento bod programu až do příštího řádného zasedání, aby SK měla časový 

prostor vybrat správného kandidáta, což AS FP VUT v Brně akceptoval. 

V 15:30 se odpojil Bc. Šesták. 

9. Informace z kolegia děkana 

Kolegium rektora 

rektor Janíček  

- obdržel Usnesení č. 48 kontrolního výboru PSP ze dne 15. 9. 2022 vydaného na základě zprávy 

Nejvyššího kontrolního úřadu, ze kterého vyplývá, že kvalita vysokých škol se nezlepšuje, 

vysoké školy mají dostatek finančních prostředků ve fondech veřejných vysokých škol a 

způsob financování vysokých škol je neefektivní a nehospodárný 



- do konce roku je nutné podat zprávu o plnění HR Award 

- informoval o probíhajících organizačních změnách rektorátu 

prorektor Doupovec 

- sdělil, že byl v příloze k Rozhodnutí č. 11/2022 aktualizován seznam kritických studijních 

programů VUT 

- informoval, že proběhla jednání RVH VUT, kde byly projednány zásady týkající se akreditací 

studijních programů 

- sdělil, že paní ministryně Langšádlová se setká při své návštěvě s mladými nadějnými vědci 

- personální odbor rektorátu VUT pořádá v rámci projektu MOST letní školu na téma „Flexibilní 

vzdělávání nejen v době covidové“ 

prorektor Weiter 

- informoval o přípravách nové směrnice k realizaci projektů VUT a žádal o zaslání podkladů 

- připomenul termín k zaslání podkladů k Sběru kvalitních výsledků Metodika 17+ 

prorektorka Šimberová 

- informovala o možnosti podepsat „Agreement on reforming research assessment“ 

- sdělila, že je posunut termín zprovoznění napojení inter-institucionálních smluv do EWP 

modulu na začátek listopadu 

- sdělila, že Erasmus days proběhnou ve dnech 13. a 14. 10. 2022 a že se finalizují přípravy na 

Staff Week 

prorektor Pěnčík 

- v rámci návštěvy ministryně Mgr. Langšádlové požádal o sběř či doplnění podkladů k tématu 

Green Deal za jednotlivé fakulty 

kancléř Gregorek 

- poděkoval za podporu při akci „Koláč pro hospic“ 

prorektor Houser 

- informoval o průběhu akce „Noc vědců“, které se zúčastnilo 6 tis. návštěvníků 

- sdělil, že dne 8. 11. 2022 se uskuteční Akademické shromáždění 

- informoval, že proběhl ve Valticích výběr akademického vína 

Kolegium děkana 

proděkan Mráček 



- informoval, že za FP byla ambasadorkou pro centrální náborovou kampaň navržena Ing. 

Markéta Bednářová 

- bude vydán Almanach k 30. výročí fakulty a proběhne focení všech zaměstnanců 

proděkanka Pavláková Dočekalová 

- sdělila, že byl pro VR FP vystaven dokument akreditace pro habilitační a profesorská řízení 

- informovala, že dne 9. 12. 2022 bude probíhat Workshop specifického výzkumu 

za ÚM doc. Zich 

- informoval, že v prostorách INPROFO LAB proběhne soutěž „Pojď podnikat“ 

prof. Mezník 

- informoval, že přezkumné řízení pro bakalářské studijní programy bylo již uzavřeno 

 

10. Informace z AS VUT v Brně 

prof. Kocmanová 

- sdělila, že paní kvestorka představí finální verzi pravidel pro sestavení rozpočtu pro rok 2023 

nejprve děkanům fakult a poté na EK AS dne 18. 10. 2022 

- prorektor Doupovec sdělil, že nové studijní programy budou vznikat výhradně na fakultách, 

dále informoval, že byly zveřejněny výsledky soutěže Nejlepší pedagog  

- sdělila, že paní prorektorka Šimberová informovala o přípravách na CESAER, o úspěchu při 

získávání finančních prostředků při Erasmu, připravuje se komplexní seznam univerzit 

v programu Erasmus+, proběhla příprava zahraniční cesty do Ománu 

Nebyly vzneseny žádné dotazy. 

 

11. Informace z EK AS FP VUT v Brně 

prof. Kocmanová 

- sdělila, že pracovní komise nezasedala a čeká na nová pravidla pro sestavení rozpočtu ze 

strany VUT 

 

12. Informace z Komise pro strategický rozvoj AS FP VUT v Brně 

 

- doc. Chlebovský informoval, že komise prozatím nezasedala a čeká na sestavení Plánu 

realizace strategického záměru VUT 

 

13. Informace ze SK AS FP VUT v Brně 

 



- Ing. Holendová sdělila, že proběhla sbírka Koláč pro hospic, dále Konference akademických 

senátorek a senátorů, dne 7. 11. 2022 se uskuteční schůzka studentů a vedení fakulty, SK AS 

FP VUT v Brně pořádá seminář jak psát závěrečné práce 26. 10. 2022 

 

14. Různé 

- doc. Chlebovský informoval o soutěži podnikavosti studentů, přičemž vyzdvihl kvalitu 

studentských projektů a sdělil, že tým studentů z ESBD uspěl i v konkurenci týmů 

z technických oborů 

- doc. Bartoš – informoval o otevření filtračních zařízení k FILTRERMAC 

Příští řádné zasedání AS FP VUT v Brně se uskuteční dne 8. 11. 2022 v 14.30 hod. v zasedací místnosti 

děkanátu. 

Předběžný program: 

1. Úvod a schválení programu 
2. Schválení zápisu z předchozího zasedání AS FP VUT v Brně ze  dne 11. 10. 2022 
3. Projednání a schvalování dokumentu Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke 

studiu v bakalářských a magisterských studijních programech vyučovaných v českém 
jazyce pro 2023/2024 

4. Projednání a schvalování dokumentu Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke 
studiu v bakalářských a magisterských studijních programech vyučovaných v anglickém 
jazyce pro 2023/2024 

5. Doplnění Ekonomické komise AS FP VUT v Brně 
6. Doplnění Komise pro strategický rozvoj AS FP VUT v Brně 
7. Informace z kolegia děkana 
8. Informace z AS VUT v Brně 
9. Informace z EK AS FP VUT v Brně 
10. Informace z Komise pro strategický rozvoj AS  FP VUT v Brně 
11. Informace z SK AS FP VUT v Brně 
12. Různé 

USNESENÍ: AS FP VUT schvaluje předběžný program příštího řádného zasedání AS FP VUT v Brně dne 

8. 11. 2022 v 14:30 hod. 

 

PRO:    18 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

Pan předseda všem poděkoval za účast a angažovanost ve věcech fakulty. Zasedání bylo ukončeno 

v  15:57 hod. 

 

 



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

  předseda AS FP     předsedkyně KAP AS FP 

 

Ing. Petra Holendová 

předsedkyně SK AS FP 

 

Zapsala: Andrea Mucsková 
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