Zápis č. 2
z řádného zasednutí Akademického senátu Fakulty Podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 15. 02. 2022
Účast: viz prezenční listina, hosté: doc. Bartoš, Ing. Kruljacová
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 13 (z toho 6 ZK a 7 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 8 (z toho 6 ZK a 2 SK)
AS FP je usnášeníschopný, ZK není samostatně usnášeníschopná, SK je samostatně usnášeníschopná.
Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:35 hod.
1. Úvod a schválení programu 15. 02. 2022
Jednání zahájil předseda AS FP Bc. Očko. Přivítal všechny přítomné, zvláště pak pana děkana doc. Bartoše
a seznámil je s programem dnešního zasedání.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Úvod a schválení programu
Složení slibu člena AS a odevzdání osvědčení o členství v AS
Schválení zápisu ze zasedání AS FP VUT
Doplnění Ekonomické komise AS FP VUT
Doplnění Volební komise AS FP VUT
Pravidla pro sestavení rozpočtu FP pro rok 2022
Informace z kolegia děkana
Informace z AS VUT
Informace EK AS FP
Informace SK AS FP
Různé

USNESENÍ: AS FP schvaluje program řádného zasedání AS FP VUT v Brně konaného dne 15. 02. 2022.
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

2. Složení slibu člena AS a odevzdání osvědčení o členství v AS
Předseda AS FP konstatoval, že Ing. David Schüller, Ph.D. byl jmenován proděkanem pro zahraniční vztahy
FP a zároveň, že dne 07. 02. 2022 obdržel písemnou rezignaci od Ing. Davida Schüllera, Ph.D. na člena AS
FP VUT v Brně.
Druhý nejvyšší počet hlasů v doplňujících volbách, které proběhly dne 02. 11. 2021 získal pan Ing. et Ing.
Pavel Juřica, Ph.D., který na tomto řádném zasedání AS FP složil slib a ujal se svého mandátu člena AS FP
VUT v Brně. Pan předseda panu Ing. Juřicovi, Ph.D. osobně předal osvědčení o zvolení do Akademického
senátu FP VUT v Brně.
3. Schválení zápisu ze zasedání AS FP VUT
Zápis z minulého zasedání AS FP VUT dne 18. 01. 2022 prošel připomínkovým řízením, ve kterém všechny
vznesené připomínky byly zapracované. Schvalován je revidovaný zápis v rozeslaném znění ze dne 08. 02.
2022.
USNESENÍ: AS FP schvaluje zápis z řádného zasedání AS FP VUT v Brně ze dne 18. 01. 2022.
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
4. Doplnění Ekonomické komise AS FP VUT
Předseda AS FP oznámil svou rezignaci na post člena Ekonomické komise, člena komise pro strategický
rozvoj a člena volební komise AS FP. V rámci tohoto bodu dále navrhl Dianu Čiefovou ze SK AS, která za
nominaci poděkovala a přijala ji a dále se zeptal, zda jsou nějaké další návrhy. Žádné další návrhy
předloženy nebyly. Doplnění Ekonomické komise AS FP proběhlo formou schválení usnesení.
USNESENÍ: AS FP schvaluje Dianu Čiefovou za členku Ekonomické komise AS FP.
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
5. Doplnění Volební komise AS FP VUT
Předseda AS FP oznámil, že paní Ing. Fojtů, Ph.D. již není zaměstnankyní Fakulty Podnikatelské, a tedy
nemůže být ani členskou volební komise. Dále navrhl pana Ing. Luhana, Ph.D. který se sice nemohl
dnešního zasedání zúčastnit, ale s návrhem souhlasí, jako kandidáta na doplnění zaměstnanecké časti

volební komise a zeptal se, zda jsou nějaké další návrhy. Žádné další návrhy předloženy nebyly. Doplnění
Volební komise AS FP proběhlo formou schválení usnesení.
USNESENÍ: AS FP schvaluje Ing. Jana Luhana, Ph.D., MSc za člena Volební komise AS FP.
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
V návaznosti na rezignaci pana předsedy na post člena volební komise navrhl Bc. Lukáše Pospíšila jako
kandidáta na doplnění studentské části volební komise. Bc. Lukáš Pospíšil poděkoval a návrh přijal. Pan
předseda se zeptal se, zda jsou nějaké další návrhy. Žádné další návrhy předloženy nebyly. Doplnění
Volební komise AS FP proběhlo formou schválení usnesení.
USNESENÍ: AS FP schvaluje Bc. Lukáše Pospíšila za člena Volební komise AS FP.
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
6. Pravidla pro sestavení rozpočtu FP na rok 2022
Doc. Chlebovský konstatoval, že pravidla pro sestavení rozpočtu FP na rok 2022 byla předložena.
Předešlého dne byla na schůzi Ekonomické komise za účasti pana tajemníka a děkana fakulty dohodnuta
varianta pravidel rozpočtu. Dále zmínil, že během schůze byly vyjasněny všechny nesrovnalosti v
tabulkách, předložených panem tajemníkem a poprosil pana děkana o vyjádření k poslední předložené
verzi rozpočtu.
Doc. Bartoš potvrdil, že verze, která byla zaslaná a projednávaná předešlý den s poměrem 47:53 (režie vs.
tvůrci hodnot) je aktuální a konečná.
Návrh dále okomentoval i doc. Půža a proběhla krátká diskuze s panem děkanem a doc. Chlebovským.
Předseda AS FP závěrem potvrdil, že pravidla k sestavení rozpočtu byla předložena panem děkanem
prostřednictvím pana tajemníka včas a budou se projednávat na příštím zasedání AS FP.
7. Informace z kolegia děkana
Pan děkan doc. Bartoš v rámci tohoto bodu představil informace z kolegia rektora a z kolegia děkana.

Informace z kolegia rektora:
Ke dni 8.2. bylo na kolejích 33 pozitivně testovaných studentů
Pan rektor informoval:
•
•
•
•
•

Bude předložena změna organizačního řádu rektorátu, která půjde do AS (dodatek č.3)
Změní se schvalování projektů např. TAČR a bude přesun na fakulty,
CVIS bude nově přímo řízen rektorem,
VUT by se mělo více zapojit i do organizací VŠ, kde zatím nebyla, chce se více propojovat s technickými
univerzitami,
K projednání v AS VUT byl postoupen návrh Pravidel pro sestavení rozpočtu 2022. Aktuálně až do schválení
státního rozpočtu bylo ze strany MŠMT vyhlášeno rozpočtové provizorium. Do doby schválení SR nebudou
zřejmě podle oznámení MŠMT vydána Pravidla pro rozdělení dotací a příspěvku VVŠ a nejsou známa
„čísla“. Předpoklad ukončení rozpočtového provizoria je březen 2022.
Pan rektor představil nové prorektory:
Prorektor Weiter informoval, že od 1. 3. lze realizovat specifický výzkum na fakultách, uzávěrka
juniorských projektů je 13. 2.,
Je potřebné provést hodnocení akademických pracovníků do konce února v SHAP,
Prorektor Doupovec informoval o předložených návrzích aktivit výzvy pro VŠ vyhlášené rámci Národního
plánu obnovy a vedení VUT rozhodlo, že všechny aktivity předložené F/S ve specifickém cíli A jsou v
souladu s výzvou. Finanční prostředky SC A v celkové výši 118 001 640 byly rozděleny dle normativního
počtu studií F/S (dle stavu SIMS k 31. 10. 2021, přišly z fakulty projekty za cca 250 mil. Kč). Část prostředků
(10%) bylo vyčleněno na centrální aktivity, a to zejm. na metodickou činnost. FP získala 9.300 tis. Kč.
MŠMT stanovilo nový základ pro stanovení poplatků spojených se studiem ve výši 4418 Kč (pro loňský rok
byl základ ve výši 4366 Kč). Od výše základu se odvíjí stanovení poplatků za úkony spojené s přijímacím
řízením. Pro aktuální přijímací řízení (pro akademický rok 2022/2023) byl stanoven poplatek za přihlášku
700 Kč (nebo 28 eur).
Prorektor Doupovec provede revizi směrnic VUT
Prorektor Pěnčík informoval o rozvoji zajištění ochrany duševního vlastnictví, transferu technologií,
rozvoji zakládání spin-off firem a start-up, nakladatelství VUTIUM využít pro potřeby fakult a součástí.
Prorektor Houser informoval o záměru vytvořit jedno místo na VUT pro komunikaci s veřejností,
přehodnotit PR univerzity, bude provedena revize struktury a obsahu web stránek VUT,
Prorektorka Šimberová informovala o klíčových rozvojových oblastech internacionalizace VUT. V prvním
pololetí bude pozornost zaměřená především na: Evropskou univerzitní síť EULIST (podání projektu březen

2022), na akční plán pro internacionalizaci 2022/2023, digitalizaci ERASMUS+, vyjasnění propojení OZV a
OMVV v oblasti zahraničního marketingu a mezinárodních žebříčků.
Novou kvestorkou VUT bude Mgr. Ing. Daniela Němcová, která prošla vítězně výběrovým řízením a
přichází z pozice tajemníka PedF MU.
Informace z kolegia děkana:
Proděkan Škapa:
•
•
•

•
•

Specifický výzkum: zatím jsou 3 junior projekty na fakultě,
Na ústavy je alokováno na projekt spec. výzkumu cca 673 tis. Kč,
Ve čtvrtek 10. 2. 2022 v 11:00 hod proběhlo pro PhD studenty I. a II. ročníků, soustředění v rámci předmětu
Metodika výzkumné práce, o problematice VaV, indexovaných časopisech a konferencích a požadavcích
na ukončení jednotlivých ročníků PhD programu.
Dne 18. 2. 2022 v 10:00 se uskuteční VR FP v prezenční formě
Informoval o výzvě TAČR – Národní centra kompetence. Dotázal se paní ředitelky a pánů ředitelů, zda-li
ústavy zamýšlejí podat projekty do této výzvy. Současně sdělil, že s panem děkanem a proděkanem Křížem
připravují celofakultní projekt do této výzvy, a vyzval, aby se ústavy připojily. Bližší informace budou
předány osobně.
Proděkan Kříž:

•
•
•
•
•

Proběhla předběžná kontrola studia po ZS u prvních ročníků, byly prezentovány počty studentů, kterým
bude pravděpodobně ukončeno studium. Finální kontrola proběhne 14. 2.2022.
Proběhla diskuse týkající se výsledků studentů v předmětu Makroekonomie II u magisterských studijních
programů
Ředitelé byli požádáni, aby informovali svoje zaměstnance, že v případě karantény nebo izolace mají
poslat email i na studijní oddělení s názvy předmětů, kde nebude po tuto dobu probíhat výuka.
Studentské ankety za ZS se účastnily necelé 4 % studentů.
Byly prezentovány průběžné počty přihlášek do bakalářských studijních programů
Proděkan Schüller:

•
•
•
•

Probíhá obnovování smluv o spolupráci se zahraničními univerzitami z důvodu nového projektového
období.
Uskutečnilo se výběrové řízení pro výjezd zaměstnanců v rámci programu Erasmus+
Proběhlo výběrové řízení pro vyjíždějící studenty v rámci programu Erasmus+
Začíná se připravovat akce Brno International Week 2022
Ředitel Zich:

•

DOD pro profesní programy se uskuteční 18. 3.

Prof. Mezník:
•

Probíhají přípravy na přijímací zkoušky.
Různé:

•

Doc. Zich požádal o výjezdní zasedání kolegia a AS. Důvodem je řada strategických oblastí, které se
aktuálně řeší (celkové směřování fakulty, pokles počtu studentů, příprava programu NPO, změna
rozpočtových pravidel apod.). Nejbližší termín by mohl být koncem března.
Dále pan děkan informoval, že 1. 4. 2022 proběhne akce Fakulta Sází a poprosil o propagaci akce SK AS FP
VUT.
Pan předseda dal prostor pro otázky. Slova se ujal pan doc. Chlebovský a poděkoval panu prof. Meluzínovi
a panu doc. Zineckerovi za řešení situace, která vznikla v rámci předmětu Makroekonomie 2. Žádné další
otázky položeny nebyly.
8. Informace z AS VUT
Předsedkyně SK AS VUT Ing. Kruljacová v rámci tohoto bodu představila informace z AS VUT a SK AS VUT.
Informace z AS VUT

•
•
•

Byl schválen Dodatek č. 3 Organizačního řádu Rektorátu VUT.
Všichni kandidáti a kandidátka na jmenování prorektorem/prorektorkou, včetně kancléře byli schváleni
AS VUT.
Rektor a předseda EK AS VUT informovali o pravidlách rozpočtu VUT pro rok 2022.
Žádné otázky Ing. Kruljacové nebyly položeny.
Informace ze SK AS VUT

•
•
•
•

SK AS začne s aktualizací Příručky prváka VUT již začátkem března, aby byla připravena na červen, kdy na
několika fakultách již začínají zápisy do studia.
Diskutuje se vytvoření Příručky doktoranda VUT pro lepší informovanost doktorandů na VUT.
SK AS VUT začala s aktualizací pravidel Interního fondu studentské podpory.
Probíhají přípravy Směrnice pro studentské organizace a spolky na VUT.
Žádné otázky Ing. Kruljacové nebyly položeny.
9. Informace z EK AS FP
Doc. Chlebovský shrnul poslední aktivity EK a informoval, že poslední předložená verze návrhu pravidel
pro sestavení rozpočtu FP na 2022 se bude projednávat na příštím řádném zasedání AS FP VUT.

Ing. Bednářová se zeptala, jestli může příštího zasedání EK účastnit jako host. Doc. Chlebovský odpověděl,
že ano, jen ještě není znám termín příštího zasedání.
10. Informace ze SK AS FP
Ing. Bednářová informovala o dnešní schůzi studentských organizací VUT na FSI, o zítřejší Roadshow VUT
a o proběhlé akci na podporu výjezdů v rámci programu Erasmus+. Dále poděkovala za spolupráci všem,
kteří se na organizaci akce na podporu výjezdů v rámci programu Erasmus+ podíleli. Nebyly položeny
žádné otázky na předsedkyni SK AS FP.
11. Různé
Ing. Bednářová se zeptala proč je bufet na FP zavřený. Pan děkan odpověděl, že v současné době toto
téma mělo nižší prioritu, nicméně se zeptá pana tajemníka.
Ing. Bednářová oznámila, že termín plesu Fakulty podnikatelské VUT se bude přesouvat z března na
prozatím blíže neurčený termín. Děkan navrhl září jako možný termín plesu, který by proběhl ve spojení s
oslavami výročí fakulty.
Bc. Očko otevřel diskusi ohledně společného výjezdního zasedání AS FP s vedením FP. Doc. Půža, Doc.
Chlebovský a Ing. Bednářová vyjádřili souhlas s organizací takového výjezdního zasedání. Předseda na
základě toho navrhl hlasovat o následujícím usnesení.
USNESENÍ: AS FP žádá o zorganizování dvoudenního výjezdního zasedání AS FP spolu s vedením FP.
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Předseda AS FP oznámil, že následující řádné zasedání AS FP VUT v Brně se uskuteční 15. 03. 2022 ve 14:30
v zasedací místnosti děkanátu, pokud to situace dovolí. Dále představil program následujícího zasedání a
dal prostor pro případné komentáře.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvod a schválení programu
Schválení zápisu ze zasedání AS FP VUT
Pravidla pro sestavení rozpočtu FP pro rok 2022
Projednání Plánu realizace strategického záměru FP VUT 2022
Informace z kolegia děkana
Informace z AS VUT
Informace EK AS FP
Informace SK AS FP
Různé

Nebyl předložen žádný komentář. Proběhlo hlasování o následujícím usnesení.
USNESENÍ: AS FP schvaluje program příštího řádného zasedání AS FP VUT v Brně dne 15. 03. 2022 ve
14:30 hod.
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Pan předseda poděkoval za účast a angažovanost ve věcech fakulty. Zasedání bylo ukončeno v 15:30 hod.

Verifikoval:

Bc. Martin Očko

Mgr. Bc. Helena Musilová

předseda AS FP

předsedkyně KAP AS FP

Ing. Markéta Bednářová
předsedkyně SK AS FP

Zapsal: Bc. Ondřej Šesták

