
Zápis č. 8 

z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 13. 09. 2022  

Účast: viz prezenční listina, host: doc. Bartoš  

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 12 (z toho 6 ZK a 6 SK)  
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 9 (z toho 6 ZK a 3 SK) 

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

Jednání AS FP bylo zahájeno v 13:20 hod.  

1. Úvod a schválení programu 

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

1. Úvod a schválení programu 
2. Složení slibu nového člena AS FP VUT v Brně 
3. Schválení zápisu ze zasedání AS FP VUT v Brně 
4. Informace z kolegia děkana 
5. Informace z AS VUT v Brně 
6. Informace z EK AS FP 
7. Informace Komise pro strategický rozvoj AS FP 
8. Informace SK AS FP 
9. Různé 

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně schvaluje program řádného zasedání AS FP VUT v Brně konaného dne 13. 
09. 2022. 

PRO: 11 
PROTI: 0     
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 
 

2. Složení slibu nového člena AS FP VUT v Brně 

Vzhledem k tomu, že v měsíci srpnu rezignoval na svoji funkci pan Ing. David Urbánek, byl na jeho 
uvolněné místo osloven náhradník pan Bc. Ondřej Šesták. Bc. Ondřej Šesták byl řádně zvoleným 
náhradníkem do SK AS FP v Brně v doplňujících volbách do SK AS FP v Brně, které se konaly dne 
10. 06. 2022. 



Dále pan předseda přečetl text slibu člena AS FP VUT v Brně a požádal Bc. Ondřeje Šestáka potvrzení slibu. 
Poté se stal Bc. Šesták právoplatným členem AS FP VUT v Brně. 

Pan předseda popřál novému členu hodně úspěchů ve výkonu funkce a odevzdal mu potvrzení o zvolení. 
 

3. Schválení zápisu z mimořádného zasedání AS FP VUT v Brně ze dne 30. 06. 2022 

Zápis z mimořádného zasedání AS FP VUT v Brně, které se konalo dne 30. 06. 2022 byl panem předsedou 
rozeslaný členům AS FP VUT v Brně dne 14. 07. 2022. Termín pro zaslání připomínek byl stanovený do 
02.  09. 2022 do 12.00 hod. Pan předseda konstatoval, že ve stanoveném termínu neobdržel k zápisu 
žádné připomínky.  

Další připomínky nebyly vzneseny ani na dotaz pana předsedy. 

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně schvaluje zápis z mimořádného zasedání AS FP VUT v Brně konaného 
dne 30. 06. 2022. 

PRO: 12 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

4. Informace z kolegia děkana 
 

• Pan děkan Bartoš 
- informace z kolegia rektora 

o pan rektor zaslal připomínky na MŠMT k Zákonu o vysokých školách 
o pan rektor informoval o organizačních změnách na rektorátu VUT v Brně, o sloučení odborů 

a dalších organizačních změnách, které již proběhly a budou nadále probíhat 
o informoval o podpoře výuky anglického jazyka v rámci interního vzdělávání  
o pan rektor vydá nařízení ohledně zákazu vstupu zaměstnanců a studentů s respiračním 

onemocněním do výuky 
o pan rektor sdělil, že zimní semestr by měl proběhnout standardně prezenční formou 
o paní kvestorka informovala o analýzách týkajících se cen energií 
o paní kvestorka informovala o přípravě úpravy mzdových tarifů plánované od 1. 4. 2022 
o paní kvestorka sdělila, že nastane úprava rozpočtových pravidel pro rok 2022/2023 
o připravuje se směrnice o spolcích, hlavně se jedná o studentských spolcích 
o paní kvestorka sdělila, že od 1. 10. 2022 bude na VUT plně nastaven stravenkový paušál 
o byly představeny akce na další období, jako např. Noc vědců na VUT, Erasmus festival, 

FASTfest, Konference akademických senátorů, Strojařské schody, Ples VUT a Týden sportu na 
VUT  

o fakulty byly požádány o návrh členů pro nově ustanovenou Mezinárodní vědeckou radu 
o proběhla porada proděkanů pro vědu a výzkum 

 



- informace z kolegia děkana 
o pan proděkan Kříž informoval o změně ve Směrnici o přiznání studijního stipendia 
o připravuje se Rozhodnutí o vyplácení mimořádných stipendií 
o Informoval o schůzce MPO ze dne 8. 9. 2022 
o byla spuštěna registrace předběžných okruhů pro diplomové práce 
o dne 19. 09. 2022 proběhnou imatrikulace prvních ročníků a následně se uskuteční bakalářské 

a magisterské promoce  
o proběhly zápisy do 1. ročníků, čeká se ještě na 28 studentů a doložení jejich dokumentů 
o pan proděkan Mráček informoval, že dne 19. 09. 2022 proběhne zahájení semestru a 

připomenutí 30. výročí FP pro studenty a zaměstnance od 11 hod. do 20 hod. 
o pan děkan informoval o průběhu oslav 30. výročí vzniku FP v Sono centru 
o pan děkan sdělil, že nová paní proděkanka pro VaV doc. Pavláková Dočekalová převzala funkci 

ke dni 01. 07. 2022 a jejím hlavním úkolem je zahájení akreditačního řízení pro habilitační a 
profesorská řízení 

o pan proděkan Schüller informoval o průběhu procesu přípravy certifikace EFMD 
o pan proděkan Schüller dále informoval, že ve dnech 17. 10. 2022 až 20. 10. 2022 proběhne 

v učebnách E109 a E110 Brno International Week 
o pan tajemník informoval o organizaci inventur v letošním roce, kdy bude pro celou fakultu 

ustanovena pouze jedna komise 
 

5. Informace z AS VUT v Brně 

• Prof. Kocmanová: 
o paní profesorka informovala o novele Zákona o vysokých školách a zamýšlených změnách 

(rušení SDZ, měla by probíhat pouze obhajoba dizertační práce, pedagogická činnost nebude 
součástí studia, zvýšení stipendií na 1,2násobek minimální mzdy a zrušení poplatků u 
anglických studií pro české studenty) 

o dále paní profesorka sdělila, že VUT se zapojí do připravované výzvy Green deal 
o informovala o reorganizaci rektorátu a přípravách pro ustanovení Mezinárodní vědecké rady 
o sdělila, že vyjde rozhodnutí pana rektora o přísném zákazu vstupu nemocným osobám do 

budovy školy  
o paní profesorka sdělila, že pravidla rozpočtu VUT pro rok 2023 budou předložena do 14 dnů 

a následně zasedne Ekonomická komise VUT 
o kancléř sdělil, že v CVIS probíhá větší reorganizace a ve funkci je již nový ředitel 
o paní profesorka dále informovala o schválení jednacího řádu Rady pro vnitřní hodnocení 

včetně dodatku, schválen byl i Strategický záměr USI 
-  

6. Informace z EK AS FP 

Paní profesorka Kocmanová sdělila, že Ekonomická komise se sešla dne 05. 09. 2022 a zkonstatovala, že 
dále bude jednat poté, co bude předložen metodický návrh rozpočtových pravidel VUT v Brně, o který se 
bude částečně opírat i nová metodika rozpočtových pravidel Fakulty podnikatelské. Ekonomická komise 
apeluje na vedení, aby byl návrh rozpočtových pravidel předložen nejpozději do 31. 10.2022 a bylo 
svoláno jednání ustanovené pracovní skupina. 



7. Informace z Komise pro strategický rozvoj AS FP 

Pan doc. Chlebovský sdělil, že dle jeho informací na Plánu realizace strategického záměru VUT v Brně 
rektorát intenzivně pracuje. Komise se připravuje na projednávaní Plánu realizace strategického záměru 
FP pro rok 2023. 

8. Informace z SK AS FP 
 
• Ing. Bednářová poděkovala studentům FP za účast a pomoc při vítání nových studentů 
• Ing. Holendová sdělila, že proběhl úspěšně live stream pro první ročníky zaměřený na 

registraci rozvrhů za její účasti a účasti pana proděkana Kříže a po imatrikulacích budou 
probíhat další informační schůzky pro nové studenty 

• Ing. Holendová také informovala senát o průběhu legislativního workshopu, který se konal 
před zasedáním senátu, 13. 9. 2022 od 9:00 hod. 

 
9. Různé 

Pan předseda Bc. Očko navrhl, aby následující řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhlo online formou 
prostřednictvím MS Teams. Po krátké diskusi proběhlo hlasování o následujícím usnesení. 

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně zorganizuje příští řádné zasedání AS FP VUT v Brně, které se bude konat 
dne 11.  10.  2022 v 14:30 hod. online formou prostřednictvím MS Teams. 

PRO: 12 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

V rámci posledního bodu programu řádného zasedání pan předseda AS představil návrh programu na 
příští řádné zasedání AS FP, které se uskuteční dne 11. 10. 2022. 

Předběžný program: 

1. Úvod a schválení programu 
2. Schválení zápisu z předchozího zasedání AS FP VUT v Brně  
3. Projednání a schvalování Výroční zprávy o činnosti FP VUT v Brně za rok 2021 
4. Informace z kolegia děkana 
5. Informace z AS VUT v Brně 
6. Informace z EK AS FP VUT v Brně 
7. Informace z Komise pro strategický rozvoj AS  FP VUT v Brně 
8. Informace z SK AS FP VUT v Brně 
9. Různé 

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně schvaluje předběžný program příštího řádného zasedání AS FP VUT v Brně, 
které se bude konat dne 11. 10. 2022 v 14:30 hod. 



 
PRO: 12 
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 14:25 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 

  


