
Zápis č. 6 

z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 07. 06. 2022 

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

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 18 (z toho 11 ZK a 7 SK)  

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 1 (z toho 1 ZK a 0 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 

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

doc. Bartoše a pana tajemníka Ing. Zámečníka a seznámil je s dalším programem dnešního zasedání.  

1. Úvod a schválení programu 
2. Schválení zápisů z předchozích zasedání AS FP VUT 
3. Projednání Plánu realizace strategického záměru FP VUT 2022 
4. Projednání Výroční zprávy o hospodaření FP VUT v Brně za rok 2021 
5. Projednání rozpočtu FP VUT v Brně na rok 2022 (zkrácení předkládací lhůty) 
6. Vyjádření k záměru děkana jmenovat proděkanku pro vědu a výzkum (zkrácení předkládací lhůty) 
7. Souhlas ke jmenování členky Vědecké rady Fakulty podnikatelské VUT v Brně (zkrácení 

předkládací lhůty) 
8. Informace z kolegia děkana  
9. Informace z AS VUT  
10. Informace EK AS FP 
11. Informace z Komise pro strategický rozvoj AS FP 
12. Informace SK AS FP 
13. Různé – schválení termínů zasedání AS FP v zimním semestru 2022/2023 

USNESENÍ: AS FP schvaluje program řádného zasedání AS FP VUT v Brně konaného dne 07. 06. 2022. 

PRO: 14 

PROTI: 0       

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

V 14:40 přišli doc. Zinecker a Dr. Luňáček. 

 



2. Schválení zápisů z předcházejících zasedání AS FP VUT 

Pan předseda Bc. Očko sdělil, že zápis z řádného zasedání AS FP VUT, které se konalo dne 22. 04. 2022 byl 

předsedou senátu rozeslaný AS dne 03. 05. 2022. Termín pro zaslání připomínek byl stanovený na 

25. 05. 2022 do 12:00 hod. pan předseda žádné připomínky v termínu neobdržel a nikdo neměl 

připomínku ani po dotazu pana předsedy. 

 

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně schvaluje zápis z řádného zasedání AS FP VUT v Brně ze dne 22. 04. 2022 

PRO: 16 

PROTI: 0       

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

Zápis z řádného zasedání AS FP VUT, které se konalo dne 10. 05. 2022 byl předsedou senátu rozeslaný AS 

dne 17. 05. 2022. Termín pro zaslání připomínek byl stanovený na 03. 06. 2022 do 12:00 hod. pan 

předseda konstatoval, že v řádném termínu obdržel připomínky k zápisu, které byly zapracovány a 

následně byl zápis rozeslaný členům AS FP VUT. 

 

V 14:45 přišli prof. Kocmanová a doc. Půža. 

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně schvaluje zápis z řádného zasedání AS FP VUT v Brně ze dne 10. 05. 2022 

PRO: 18 

PROTI: 0       

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

 

3. Projednání Plánu realizace strategického záměru FP VUT pro rok 2022 

Předmětný dokument byl předložený panem děkanem dne 10. 02. 2022 a projednaný na zasedáních AS 

FP VUT v měsících březnu a dubnu 2022. Dnes projednávaná verze dokumentu byla panem děkanem 

rozeslána dne 31. 05 2022. 

Informace o výsledku jednání sdělil pan předseda Komise pro strategický rozvoj doc. Chlebovský. Komise 

konstatovala aktuální stav a pan děkan sdělil výstupy z projednání ve Vědecké radě FP. 

Doc. Chlebovský se vrátil k nedodržení procesů a porušení interního předpisu a sdělil, že pravděpodobně 

došlo i k porušení zákona o vysokých školách. Ujistil se, že usnesení AS FP VUT z minulého zasedání je 

v kontextu nových okolností dostačující. Na webu je zveřejněný dokument, ke kterému navrhl přidat 

konstatování „Potvrzeno AS FP VUT“ s datem a podpisem současného předsedy AS FP VUT. 



Po následné diskuzi se přikročilo ke hlasování. 

USNESENÍ: AS FP VUT schvaluje Plán realizace Strategického záměru Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

na rok 2022 ve znění předloženém dne 31. 05. 2022 po jazykové korektuře. 

PRO: 10 

PROTI: 0      

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 8 

Usnesení bylo schváleno. 

4. Projednání Výroční zprávy o hospodaření FP VUT v Brně na rok 2021 

Pan předseda konstatoval, že Výroční zpráva o hospodaření FP VUT v Brně byla předložena panem 

děkanem prostřednictvím pana tajemníka dne 02. 05. 2022. Předkládací lhůta byla dodržena. Následně 

byl dokument rozeslán členům AS a Ekonomická komise k dokumentu vznesla připomínky, které byly 

zapracované a finální podoba dokumentu byla předložena p. předsedovi dne 31. 05. 2022. 

Pan předseda následně vyzval prof. Kocmanovou, aby senát seznámila s výsledky jednání Ekonomické 

komise. 

Prof. Kocmanová sdělila, že ekonomická komise připomínkovala výsledky hospodaření za rok 2021, tyto 

připomínky byly zapracovány panem tajemníkem. Dále prof. Kocmanová konstatovala, že, Ekonomická 

komise doporučuje schválit Výroční zprávu. 

USNESENÍ: AS FP VUT schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Fakulty podnikatelské VUT v Brně na rok 

2021 ve znění předloženém dne 31. 05. 2022. 

 

PRO: 11   

PROTI: 0      

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 7 

Usnesení bylo schváleno. 

5. Projednání Rozpočtu FP VUT v Brně na rok 2022 

Pan předseda sdělil, že rozpočet Fakulty podnikatelské pro rok 2022 byl panem děkanem předložený dne 

31. 05 2022 spolu se žádostí o zkrácení předkládací lhůty. K rozpočtu zasedala Ekonomická komise 

AS FP VUT. Následně pan předseda vyzval prof. Kocmanovou ke komentáři k předloženému rozpočtu a 

pana děkana o případné doplnění a komentář k žádosti o zkrácení předkládací lhůty. 

Prof. Kocmanová sdělila výsledky jednání Ekonomické komise AS FP VUT. EK doporučuje svolání 

mimořádného zasedání AS FP VUT 21.06.2022 za účelem schválení rozpočtu FP na rok 2022. 



Následně pan tajemník zodpověděl dotazy členů SK AS FP VUT, které předem zaslal pan předseda panu 

děkanovi. Po diskusi, ze které vyplynul alternativní návrh na hlasování o rozpočtu FP na rok 2022 již v rámci 

řádného zasedání AS FP VUT.  

Předsedkyně SK AS FP VUT v Brně vyvolala diskusi ohledně technického stavu budovy a funkčnosti 

vybavení. K diskusi se přidali další členové AS FP VUT v Brně s tím, že některé prostory doslova poškozují 

„image fakulty“.  Pan tajemník vyjádřil názor, že doplácíme na úspory při stavbě budovy fakulty, kdy se 

některé nedostatky opravují postupně a opakovaně, např. dlažba na venkovním schodišti, toalety, 

vzduchotechnika apod. Pan děkan sdělil, že velká část oprav by měla proběhnout v rámci období letních 

prázdnin tak, aby v zimním semestru bylo co nejvíce závad opraveno.  

Předseda AS poté vyzval k hlasování o následujícím usnesení.  

USNESENÍ: AS FP VUT zkracuje předkládací lhůtu Rozpočtu Fakulty podnikatelské VUT v Brně pro rok 

2022. 

PRO: 8     

PROTI: 3      

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 7 

Usnesení nebylo schváleno. 

6. Vyjádření k záměru jmenovat novou proděkanku pro vědu a výzkum 

Pan předseda sdělil, že pan děkan požádal dne 31. 05. 2022 senát o vyjádření k záměru jmenovat novou 

proděkanku pro vědu a výzkum paní doc. Marii Pavlákovou Dočekalovou, Ph.D. Pan děkan současně 

požádal o zkrácení předkládací lhůty. 

Následně pan předseda vyzval k vyjádření pana děkana k předloženému návrhu a žádosti o zkrácení 

předkládací lhůty. 

USNESENÍ: AS FP VUT schvaluje zkrácení předkládací lhůty k projednání záměru p. děkana jmenovat 

proděkanku pro vědu a výzkum 

PRO: 18     

PROTI: 0      

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

 

 



USNESENÍ: AS FP VUT se vyjadřuje kladně k záměru p. děkana jmenovat proděkankou pro vědu a 

výzkum doc. Marii Pavlákovou Dočekalovou, Ph. D. 

 

PRO: 18     

PROTI: 0      

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

7. Souhlas se jmenováním členky Vědecké rady Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

Pan předseda konstatoval, že pan děkan prostřednictvím e-mailu ze dne 31. 05. 2022 požádal AS FP VUT 

v Brně kromě vyjádření se k záměru jmenovat novou pro děkanku pro vědu a výzkum i o souhlas se 

jmenováním doc. Pavlákové Dočekalové do Vědecké rady Fakulty podnikatelské a současně požádal o 

zkrácení předkládací lhůty. 

Následně pan předseda vyzval k vyjádření pana děkana k předloženému návrhu a žádosti o zkrácení 

předkládací lhůty. Proběhla krátká diskuse. 

USNESENÍ: AS FP VUT zkracuje předkládací lhůtu pro vyjádření souhlasu se jmenováním členky Vědecké 

rady Fakulty podnikatelské VUT v Brně. 

PRO: 18      

PROTI: 0      

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

USNESENÍ: AS FP VUT vyjadřuje souhlas se jmenováním členky Vědecké rady FP VUT v Brně 

doc. Ing. Marie Pavlákové Dočekalové Ph. D. 

PRO: 18      

PROTI: 0     

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

Ve 16:00 odešla slečna Čiefová. 

8. Informace z kolegia děkana 

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



Informace z kolegia děkana: 

• děkan Bartoš 

o pan. děkan informoval o výsledcích jednání z výjezdního zasedání vedení VUT 

s děkany fakult ze dne 30. 5. 2022 

• proděkan Škapa 

o Informoval o plánovaném meetingu se školiteli, který proběhne dne 27. 6. 2022 od 

9.00 hod v P381. Pozvánka s programem bude rozeslána 

o Dne 24. 6. 2022 od 10.00 hod v P381 proběhne VR FP VUT v Brně. Na programu jsou 

obhajoby dvou habilitačních řízení (externisté) a otevření tří profesur. 

• proděkan Kříž 

o Sdělil, že dne 19. 9. 2022, v rámci imatrikulací, by rád uspořádal promoce pro 

studenty, kteří jdou k SZZ v zářijovém termínu. Pan děkan souhlasí 

o V rámci odkladů závěrečných prací, jsou termíny pro odevzdání závěrečných prací na 

další akademický rok posunuty až na 15. 5. 2023. Na základě toho bude však pro psaní 

posudků pouze 14 dní (striktně). Časový plán byl schválen členy KD 

o Přijímací řízení do bakalářských studijních programů:  

 

 

o Dne 14. 6. 2022 od 15.00 hod proběhne RSP, pozvánka je na webových stránkách. 

Program: hodnotící zprávy za studijní program EP a MEO. V tomto kontextu požádal 

proděkana Mráčka o zhodnocení reklamní kampaně pro tento akademický rok 

 

• proděkan Schüller 

o sdělil, že se za fakultu zúčastní konference EFMD v Praze  

• proděkan Mráček 

o Dne 13. 9. 2022 proběhnou oslavy 30. let FP pro zaměstnance v prostorách Sono Brno  

o Dne 19. 9. 2022 se uskuteční v rámci oslav 30. let FP akce pro studenty a absolventy 

FP 

o Probíhají objednávky na tištěné inzerce na měsíce září/říjen a na příští akademický rok 

(Kam po maturitě, Kam po strednej, Vysokeskoly.cz). V létě proběhne příprava 

podkladů (budou domluveny termíny Dnů otevřených dveří atd) 

o Bude prodloužena prezentace FP na portále https://www.vysokeskoly.cz/   

o Ve spolupráci s proděkanem Schüllerem proběhne revize promo předmětů 

použitelných jak pro zaměstnance na výjezdy v rámci programu Erasmus, tak i k výročí 

30. let FP   

• Ing. Zámečník 

o Ředitelům ústavů a EK byl zaslán návrh rozpočtu FP 2022  

Studijní 
program 

Počet 
přihlášených 

Dostavilo se Přijato po 
přijímacím 

řízení 

Počet 
uchazečů 

prominutím 

Přijato 
celkem 

Předpokládaný 
odhad 

zapsaných 

EP 886 644 285 122 407 244 
MI 343 293 83 162 245 147 

PM 221 191 59 89 148 89 

ÚAD 240 185 88 38 126 76 



o Výroční zpráva o hospodaření je dána ke schválení AS FP  

Informace z kolegia rektora: 

o byl představen HR Awards a akční plán 

o Prorektor Weiter informoval o systému SHAP  

o Proběhla diskuse k oborovému členění, FORD 5.2 a Matematika 1 

o Pan rektor požádal děkany fakult o náměty na Rozpočet VUT pro r. 2023 s termínem 

září 2023. Pan děkan sdělil, že po dohodě s EK FP se pravidla pro sestavení rozpočtu 

pro rok 2023 začnou připravovat již v červnu 

o Paní prorektorka doc. Šimberová představila jednotlivé fáze v rámci projektu EULIST  

o Dále byla představena příprava zprávy EUA   

 

9. Informace z AS VUT 

Prof. Kocmanová: 

o Na mimořádném zasedání 24. 5. 2022 byl schválen Rozpočet VUT na rok 2022 včetně 

zkrácení předkládací lhůty. 

o Bude se konat výjezdní zasedání AS VUT v Brně od 28. 6. 2022 do 30. 6. 2022 ve Valči 

o Byly odsouhlaseny termíny zasedání AS VUT v Brně pro zimní semestr 2022/2023. 

Nebyly vzneseny žádné dotazy. 

10. Informace EK AS FP 

Předsedkyně komise, prof. Kocmanová, sdělila, že pan děkan předal pověřovací listy členům pracovní 

skupiny pro návrh nových rozpočtových pravidel na rok 2023 a sdělila, že by se pracovní skupina měla 

setkat ještě v červnu. Dále na schůzce Ekonomické komise AS FP VUT vystoupil Ing. Hromada s prezentací 

a návrhem relaxačních zón na FP a získal souhlas pana děkana a pana tajemníka s realizací. Paní profesorka 

také navrhla svolání mimořádného zasedání AS FP VUT. 

 

Nebyly vzneseny žádné dotazy. 

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

Předseda komise, doc. Chlebovský, se odkázal na bod 3 tohoto řádného zasedání AS FP VUT. 

12. Informace SK AS VUT 

Žádné informace nebyly podány. 

 

 

 



13. Různé 

Vzhledem k tomu, že na zasedání AS FP VUT nebyla zkrácena předkládací lhůta pro Rozpočet Fakulty 

podnikatelské VUT v Brně na rok 2022, AS FP VUT v Brně se dohodl na hlasování o organizaci 

mimořádného zasedání AS FP VUT v Brně. 

Pan předseda nechal hlasovat o následujícím usnesení. 

USNESENÍ: AS FP VUT zorganizuje mimořádné zasedání AS FP VUT, které se bude konat dne 

30. 06. 2022 v 14.30 hod. prostřednictvím MS Teams. 

 

PRO: 16     

PROTI: 0     

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 

Usnesení bylo schváleno. 

Předseda AS FP VUT dále sdělil schválené termíny zasedání AS VUT, a to 13. 9. 2022, 11. 10. 2022, 

8. 11. 2022 a 6. 12. 2022, následně proběhla krátká diskuse a po ní hlasování. 

USNESENÍ: AS FP VUT schvaluje termíny řádných zasedání v zimním semestru akademického roku 

2022/2023, a to dne 13. 9. 2022, 11. 10. 2022, 8. 11. 2022 a 6. 12. 2022. 

 

PRO: 17     

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 16:35 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 


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

