
Zápis č. 5 

z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 10. 05. 2022 

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

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 17 (z toho 11 ZK a 6 SK)  
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 2 (z toho 1 ZK a 1 SK) 

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

Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:30 hod. 

1. Úvod a schválení programu 

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

Na úvod sdělil, že zápis z předchozího zasedání AS FP VUT je ještě v připomínkovém řízení, a proto 
bude bod „Schválení zápisu ze zasedání AS FP VUT ze dne 22. 04. 2022“ vyřazen z programu dnešního 
jednání. 

Program: 

1. Úvod a schválení programu 
2. Projednání Dodatku č. 1 k pravidlům přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské 

studijní programy pro akademický rok 2022/2023 
3. Projednání Plánu realizace strategického záměru FP VUT 2022 
4. Projednání doplňujících voleb do AS FP VUT 
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 z SK AS FP 
10. Různé 

USNESENÍ: AS FP schvaluje program řádného zasedání AS FP VUT v Brně konaného dne 10. 05. 2022. 

PRO: 14 
PROTI: 0       
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 



Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

14:38 přišel doc. Zinecker a prof. Kocmanová. 

2. Projednání Dodatku č. 1 k pravidlům přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské 
studijní programy pro akademický rok 2022/2023 

Pan předseda AS konstatoval, že Dodatek č. 1 k pravidlům přijímacího řízení na bakalářské a navazující 
magisterské studijní programy pro akademický rok 2022/2023 byl panem děkanem předložen 
prostřednictvím pana proděkana Kříže dne 11. 04. 2022 a předkládací lhůta byla tedy dodržena. Pan 
proděkan Kříž předložil aktualizovanou verzi dokumentu dne 28. 04. 2022 včetně zapracovaných úprav. 
Dále pan proděkan pro studijní záležitosti senát blíže seznámil s předloženým dokumentem. 
 

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně schvaluje Dodatek č. 1 k pravidlům přijímacího řízení na bakalářské a 
navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2022/2023 ve znění předloženém dne 
28. 04. 2022. 

PRO: 15 
PROTI: 1       
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

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

Předmětný dokument předložil pan děkan dne 10. 02. 2022 a byl projednávaný na zasedáních AS FP VUT 
v měsíci březnu a dubnu. Aktualizovaná verze byla panem děkanem rozeslána dne 04. 05. 2022. 

Následně se vyjádřil předseda Komise pro strategický rozvoj AS FP VUT doc. Chlebovský a sdělil, že nastal 
procesní problém v časové posloupnosti schvalování Strategického záměru FP VUT. Nesoulad nastal, když 
AS FP VUT schválil dokument o 14 dnů dříve než byl projednán Vědeckou radou FP. 

Mgr. Musilová k tomu sdělila, že sice nebyla dodržena procesní pravidla, ale znění schvalovaného 
dokumentu je stejné pro Vědeckou radu FP i pro AS FP VUT, pouze nebyla dodržena časová posloupnost, 
což však nemá žádný vliv na obsah a znění dokumentu.  

Po následné diskuzi se přikročilo ke schválení usnesení. 

 



USNESENÍ: AS FP VUT v Brně potvrzuje platnost dokumentů Strategický záměr FP VUT v Brně na období 
od roku 2021+ a Plán realizace strategického záměru FP VUT v Brně na rok 2021, které byly schváleny 
AS FP VUT dne 12. 10.  2021. 

PRO: 16 
PROTI: 0       
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

4. Projednání doplňujících voleb do AS FP VUT 

Vzhledem k rezignaci členů AS FP VUT Patrície Andacké a Patrika Gála a současně neexistence náhradníků 
na členy Studentské komory AS FP VUT je nutné vyhlásit doplňující volby.  
Pan předseda připomenul složení volební komise, která byla doplněná na řádném zasedání AS FP VUT dne 
15. 02. 2022. 
 
Volební komise: 
 
Akademičtí pracovníci: 
 Ing. Karel Doubravský, Ph.D. – předseda komise 
 Ing. Jan Luhan, Ph. D. MSc 
 Ing. Pavel Mráček, Ph. D. 
Studenti: 
 Bc. Lukáš Pospíšil 

Ing. David Urbánek 

Dále proběhla diskuze ohledně formátu doplňujících voleb. S ohledem na souběh možných termínů konání 
voleb a Státních závěrečných zkoušek pan předseda navrhl, aby se volby konaly elektronicky, což sníží 
administrativní zátěž a možná i zvýší volební účast studentů. 

USNESENÍ: Doplňující volby dvou zástupců do Studentské komory AS FP pro funkční období 2020-2023 
se budou konat elektronicky. 

PRO: 15     
PROTI: 1      
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

Následně pan předseda vyhlásil doplňující volby dvou zástupců do Studentské komory AS FP pro funkční 
období 2020-2023, které se uskuteční elektronicky v IS VUT v Brně v sekci Portál/Volby dne 10. 06. 2022 
od 00:00 hod. do 23:59:59 hod. Dále pan předseda vyzval k diskuzi ohledně Harmonogramu a 
organizačních pokynů, které na zasedání předložil. 



USNESENÍ: AS FP VUT bere na vědomí a potvrzuje, že předseda AS FP VUT dne 10. 05. 2022 vyhlásil 
doplňující volby dvou zástupců do Studentské komory AS FP VUT pro funkční období 2020-2023 a byl 
vydaný Harmonogram doplňujících voleb a organizační pokyny. 

PRO: 16       
PROTI: 0       
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

V 15:05 hod. přišel Ing. Juřica, Ph. D. 

V 15:06 hod. odešla Mgr. Musilová. 

5. Informace z kolegia děkana 

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

Informace z kolegia děkana: 

• děkan Bartoš 
o informoval o úspěchu našich studentů na mezinárodní soutěži Hackathon 2022 a 

Euroweek 2022 
o Sdělil termín dalšího zasedání KD dne 17. 05. 2022 v 13:00 hod. 

• proděkan Škapa 
o připravil návrh Rozhodnutí na zkvalitnění habilitačního řízení a řízení ke jmenování 

profesorem, tento dokument bude zaslán členům KD. Požádal o případné připomínky 
do 11. 05. 2022 

o informoval o schůzce s prorektorem pro VaV a děkany fakult. Hovořili o primárním 
výzkumu, FORD apod. Požadavek se kloní k matematice a primárnímu výzkumu 

o sdělil, že pravděpodobně na podzim se na fakultu dostaví hodnotitelé EUA  
• proděkan Kříž 

o sdělil, že členům KD zaslal Metodický materiál č. 1/2022 Postup při podezření na plagiát 
ve studentských pracích 

o informoval, že do 22. 05. 2022 jsou otevřena v systému předběžná zadání pro další 
akademický rok 

• proděkan Schüller 
o informoval o výsledcích našich studentů na mezinárodních soutěžích Hackathon 2022 

a Euroweek 2022 
 

• proděkan Mráček 
o připravuje se nový fakultní propagační materiál 

 



• Ing. Zámečník 
o sdělil, že by rozeslán návrh Rozpočtu VUT na jednotlivé fakulty a Výroční zpráva o 

hospodaření FP byla zaslána AS FP VUT 
• prof. Mezník 

o informoval o průběhu příprav na přijímací řízení 

Informace z kolegia rektora: 
 

• rektor Janíček 
o předložil Výroční zprávu o hospodaření za rok 2021 
o informoval o problematice ruských a běloruských studentů 
o informoval o schválení Pravidel rozpočtu pro rok 2022 
o vysvětlil důvody k nastavení nových pravidel u rozvojových projektů a programu pro 

podporu strategického řízení 
o informoval, že VUT musí do 31. 1. 2023 obnovit HR Award 

• prorektor Weiter 
o sdělil, že na základě směrnice č. 1/2021 mělo být do konce dubna ukončeno hodnocení 

SHAP za loňský rok. Z důvodu nastavení dalšího postupu a rozvoje systému požádal 
děkany a ředitele o zpětnou vazbu a sdělil, že v rámci porady proděkanů bude 
diskutována i příprava nové koncepce projektové podpory na VUT 

o upozornil, že na jednotlivé fakulty byly zaslány informace z GA ČR ohledně projektů 
řešených od roku 2022 

o informoval, že na základě přijatých pravidel, které plně reflektují principy rozdělování 
DKRVO uplatněné v loňském roce, byly připraveny v pracovní verzi podklady pro 
stanovení podílů pro rozdělení DKRVO 

• prorektor Doupovec 
o podal informace, k antiplagiátorskému systému Thesis a sdělil, že CVIS organizuje 

webináře, současně sdělil, že nebude stanovena přesná hranice, kdy je práce plagiátem 
o informoval o jednáních ohledně dokoupení systému „ODEVZDEJ“ 
o sdělil, že dne 8. 6. 2022 proběhnou doktorské promoce 

• prorektorka Šimberová 
o u uchazečů z Ruska a Běloruska není důvod zasahovat do stávajícího přijímacího řízení, 

studenti by měli prodloužená víza obdržet, pokud nemohou dále studovat, doporučuje 
paní prorektorka přerušení studia 

o proběhla revize žádostí týkajících se finančních částek určených na mobility pro 
jednotlivé fakulty, částky mohou být navýšeny a FP určitě bude o navýšení žádat. 

• prorektor Houser 
o informoval o plánování konference k 150. výročí Besedního domu v květnu 2023 

• za AS VUT doc. Hanáček 
o sdělil, že 24. 05. 2022 proběhne schvalování rozpočtu po předchozím projednání dne 

10. 05. 2022 
• kvestorka Němcová 

o sdělila, že informace o stravenkovém paušálu a další analýzy budou součástí zápisu KR 
 
 



6. Informace z AS VUT 

• Prof. Kocmanová 
o prezentace z vedení univerzity o studentech z Ruska a Běloruska a doporučených 

přístupech 
o pan rektor nominoval do rady TA ČR prof. Weitera a do rady RVVI také prof. Weiter, do 

GA ČR prof. Provazník 
o doc. Houser informoval o rekonstrukci knihovny na rektorátu 
o probíhá příprava Noci vědců 
o prof. Weiter sdělil, že v rámci rady VVI proběhlo jednání s proděkany na téma 

oborového členění 
o proběhla tři profesorská řízení 
o doc. Šimberová podala informace ze schůzky dne 26. 04. 2022 ve vztahu k Ruským a 

Běloruským studentům 
o byla vydána a schválena nová kolektivní smlouva, od 01. 07. 2022 bude stravenkový 

paušál  
o dne 24. 05 2022 by měl být schválen rozpočet VUT 
o schválena Výroční zprávy o činnosti VUT za rok 2021 a zpráva o hospodaření za rok 

2021, ÚSI předložilo složení vědecké rady, do které byl nominován pan děkan doc. 
Bartoš 

Nebyly vzneseny žádné dotazy. 

7. Informace EK AS FP 

• Prof. Kocmanová  
o sdělila, že panem tajemníkem byla předložena Výroční zpráva o hospodaření za 2021 a 

proběhlo zasedaní EK s řediteli ústavů, panem děkanem a panem tajemníkem 
o komise vznesla dotazy na pana tajemníka ohledně čerpání některých nákladů 
o vedla se diskuze o průměrných mzdách u jednotlivých skupin pracovníků FP 
o informovala, že v pondělí 16. 05. 2022 v 10 hod. se bude konat další jednání EK 

Nebyly vzneseny žádné dotazy. 

8. Informace z Komise pro strategický rozvoj AS FP 

• doc. Chlebovský 
o odkázal na bod 3 zasedání AS FP VUT 

9. Informace SK AS VUT 

• Žádná sdělení  
 
10. Různé 

 



• Ing. Juřica se zúčastnil Rady pro sport VUT – stárne infrastruktura, hledají se možnosti, jak zpřístupnit 
zaměstnancům VUT sportoviště, den sportu VUT proběhne až v zimním semestru 

• Proběhla diskuze ohledně používání wifi studenty a zabezpečení wifi na fakultě, přičemž pan děkan přislíbil 
písemné vyjádření k této problematice 
 
Program: 

1. Úvod a schválení programu 
2. Schválení zápisů z přechozích 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. 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 příštího řádného zasedání AS FP VUT, které se bude konat 
dne 07. 06. 2022 v 14:30 hod. 

PRO: 16 

PROTI: 0     

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

Pan předseda poděkoval za účast a angažovanost ve věcech fakulty. Zasedání bylo ukončeno v 15:35 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 


