
Zápis č. 4 

z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 22. 04. 2022 

Účast: viz prezenční listina, hosté: doc. Bartoš, Ing. Zámečník, Ing. Kříž, prof. Škapa, doc. Zich, dr. Mráček, 
dr. Schüller, doc. Novotná 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 17 (z toho 9 ZK a 8 SK)  
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 4 (z toho 3 ZK a 1 SK) 

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

Jednání AS FP bylo zahájeno v 09:05 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 p. tajemníka a seznámil je s dalším programem dnešního pracovního 
zasedání.  

Program: 

1. Úvod a schválení programu 
2. Informace z kolegia děkana  
3. Schválení zápisu ze zasedání AS FP VUT 
4. Volba předsedy SK AS FP VUT 
5. Projednání Plánu realizace strategického záměru FP VUT 2022 
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 konaného dne 22. 04. 2022. 

PRO: 15 
PROTI: 0       
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

09:08 přišel doc. Zinecker. 



2. Informace z kolegia děkana 

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

Informace z kolegia děkana: 

• děkan Bartoš 
o informoval, že minulý týden v pondělí proběhlo na rektorátu setkání s ministrem 

školství. Byly řešeny otázky k ukrajinské krizi. Z diskuse vyplynulo, že některé obory 
budou zapovězeny pro studenty z Ruska a Běloruska, a to především obor kybernetiky.  

o proběhlo na kolegiu rektora jednání k projektu JAK (J. A. Komenského) s FSI.  
o pan děkan poděkoval všem ředitelům, kteří již zaslali personální strategii ústavu.   

• proděkan Škapa 
o informoval, že proběhla kontrola FORDu  

• proděkan Kříž 
o informoval o změně v odevzdávání závěrečných prací a požádal Ing. Weiricha o spuštění 

ankety pro studenty 
• profesor Mezník 

o sdělil, že byly zahájeny přípravné kurzy pro bakalářské studijní programy a informoval 
ohledně průběhu přijímacích zkoušek 

• proděkan Schüller 
o oznámil, že začala registrace partnerů na Brno International Week 
o sdělil, že studenti se připravují na mezinárodní soutěž Euroweek 2022 

Informace z kolegia rektora: 
 

• rektor Janíček 
o předložil Výroční zprávu o hospodaření za rok 2021 
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 informoval, že proběhlo dotazníkové šetření MŠMT ohledně průběžné evaluace 

implementace OPVVV 
o sdělil, že v rámci porady proděkanů dne 25. 4. 2022 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 informoval, že byla novelizována Směrnice č. 72/2017 „Úprava, odevzdávání a 

zveřejňování závěrečných prací“ 
o sdělil, že dne 26. 4. 2022 proběhne webinář MŠMT k mezinárodním sankcím vůči Rusku 

a Bělorusku a že bylo vydáno nové rozhodnutí „Přerušování studia v souvislosti 
s válečným konfliktem na Ukrajině“ 

o informoval o jednáních s Masarykovou univerzitou o přikoupení systému „Odevzdej“ 
jako doplnění systému THESES 

• prorektorka Šimberová 
o informovala o možnosti kurzů českého jazyka pro ukrajinské studenty 
o shrnula informace ohledně ubytování ukrajinských studentů na kolejích 
o sdělila, že KaM zajišťuje stravování v průběhu prázdnin 

• prorektor Houser 
o informoval, že na počátku příštího roku bude spuštěna kampaň na podporu VUT 

• kancléř Gregorek 
o informoval o projektech CVIS, které by měly podporovat e-learning 

• za AS VUT doc. Hanáček 
o sdělil, že proběhlo zasedání ekonomické komise a předpokládá se schválení Rozpočtu 

VUT pro rok 2022 dne 10. 5. 2022 
• za SK AS VUT Ing. Kruljacová 

o informovala o přípravách VUT na Majáles 2022 

09:15 přišla prof. Kocmanová 

3. Schválení zápisu ze zasedání AS FP VUT 

Zápis z minulého zasedání AS FP VUT, které se konalo dne 15. 03. 2022 prošel připomínkovým řízením, ve 
kterém byly vzneseny připomínky, které byly následně zapracovány. Schvalován je tedy zápis v rozeslaném 
znění ze dne 12. 04. 2022. Pan předseda upozornil na drobnou změnu, a to konkrétně v bodě „Různé“ kde 
byla doplněna zkratka „SK“ a požádal o vyjádření k předmětnému zápisu ve verzi, která byla rozeslána dne 
12. 04. 2022 s doplněním, se kterým senát seznámil. 

USNESENÍ: AS FP VUT schvaluje zápis z řádného zasedání AS FP VUT ze dne 15. 03. 2022.   

PRO: 17       
PROTI: 0       
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

4. Volba předsedy SK AS FP VUT 

Vzhledem ke skutečnosti, že paní Ing. Bednářová rezignovala na svůj post předsedy SK AS FP VUT ke dni 
14. 3. 2022 bylo nutné vyhlásit volby předsedy SK AS FP VUT a jmenovat volební komisi, což se stalo na 
předešlém řádném zasedání. 



Volební komise pro tyto volby bude pracovat ve složení Ing. Jan Luhan, Ph. D. , Msc – předseda komise, 
Bc. Lukáš Pospíšil a Patrik Gál. 

Následně pan předseda vyzval dr. Luhana, aby řídil volbu předsedy SK AS FP VUT. 
 
Dr. Luhan sdělil, že nebyla podána konkrétní kandidatura písemnou formou a následně otevřel diskuzi 
k návrhům. Ing. Bednářová do funkce předsedy navrhla Ing. Holendovou, která poděkovala a návrh přijala. 
Jiný kandidát navržen nebyl. Nebyly vzneseny ani žádné dotazy, a proto se přistoupilo k tajné volbě.             
Dr. Luhan vysvětlil postup při hlasování a poté vyhlásil výsledek tajné volby. 
	
Výsledek volby: Ing. Holendová – 8 hlasů. 
 
Ing. Holendová byla zvolena předsedkyní SK AS FP VUT. 
 
5. Projednání Plánu realizace strategického záměru FP VUT 2022 

• doc. Chlebovský informoval senát, že Komise pro strategický rozvoj AS FP nezasedala, jelikož ze strany 
VUT bude docházet ke korekcím Strategického záměru a zatím nedošlo k žádnému dalšímu posunu ve 
vytváření dokumentu. Prozatím tedy nemá smysl Plán realizace strategického záměru schvalovat. 
 

• doc. Zich vznesl dotaz, zda má Komise pro strategický rozvoj AS FP informace, jak konkrétně chce VUT do 
plánu zasahovat, doc. Chlebovský však tyto informace nemá a dle sdělení je nemá ani p. děkan. Mgr. 
Musilová dodala, že ani AS VUT žádné informace nemá. 
 
6. Informace z AS VUT 

• Mgr. Musilová 
o Národní program obnovy – snaha, aby se více dbalo o školy s technickým zaměřením 
o Projekt Auris 
o Závěrečné práce – jejich způsob odevzdání je na rozhodnutí jednotlivých fakult VUT 
o Rozpočet VUT pro rok 2022 byl předložen a měl by být schválen na zasedání AS VUT  

dne 24. 05. 2022   
o Schválena pravidla interní podpory studentů VUT 
o Nová pravidla ubytování ukrajinských studentů na kolejích 
o Připravuje se nasazení antiplagiátorského systému Theses 

Nebyly vzneseny žádné dotazy. 

7. Informace EK AS FP 

• Prof. Kocmanová  
o Vědecká rada VUT byla doplněna pouze o dva členy z řad Fakulty podnikatelské, a to 

doc. Bartoše a doc. Šimberovou. Prof. Kocmanová vyjádřila názor, že z pohledu fakulty 
se nejedná o pozitivní zprávu 

o Sdělila, že každé úterý probíhají pracovní jednání ohledně rozpočtu pro rok 2022, v 
plánu je schválení rozpočtu v měsíci květnu 2022 



o Senátu bylo předloženo hospodaření VUT za rok 2021 

Nebyly vzneseny žádné dotazy. 

8. Informace z Komise pro strategický rozvoj AS FP 

• doc. Chlebovský 
o Komise pro strategický rozvoj nezasedala, je nutné počkat na korekce v Plánu realizace 

strategického záměru FP pro rok 2022 ze strany VUT 

9. Informace SK AS VUT 

• Ing. Bednářová  
o 19. 04.2022 proběhla na FEKTu schůzka zástupců SO a SK AS. Další schůzka proběhne 

17. 05.2022 v prostorách FP. 
o SK AS pomáhá s prodejem vstupenek na Brněnský Majáles, s jeho propagací a 

podporuje naše kandidáty na Krále a Královnu Brněnského Majálesu. 

10. Různé 

• Proběhla diskuze na téma pomoci ukrajinským studentům s výukou českého jazyka. 
• V rámci posledního bodu řádného zasedání pan předseda AS představil návrh programu na příští řádné 

zasedání AS FP, které se uskuteční dne 10.05.2022. 

Program: 

1. Úvod a schválení programu 
2. Schválení zápisu ze zasedání AS FP VUT 
3. Projednání Plánu realizace strategického záměru FP VUT 2022 
4. Projednání Dodatku č. 1 k pravidlům přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské 

studijní programy pro akademický rok 2022/2023 
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 řádného zasedání AS FP VUT, které se bude konat dne      
10.05.2022 ve 14:30 hod. 

PRO: 17 

PROTI: 0     



ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

Pan předseda poděkoval za účast a angažovanost ve věcech fakulty. Zasedání bylo ukončeno v 09:50 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 


