
Zápis č. 7 

z mimořádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 30. 06. 2022  

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

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 20 (z toho 11 ZK a 9 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 14:30 hod na MS Teams. 

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. Složení slibů nových členek AS FP VUT v Brně 
3. Schválení zápisu ze zasedání AS FP VUT v Brně 
4. Projednání Rozpočtu FP VUT v Brně pro rok 2022 
5. Informace z kolegia děkana  
6. Informace z AS VUT  
7. Informace SK AS FP 
8. Různé 

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně schvaluje program řádného zasedání AS FP VUT v Brně konaného dne 
30. 06. 2022. 

PRO: 17 
PROTI:       
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

2. Složení slibů nových členek AS FP VUT v Brně 

Vzhledem k tomu, že v měsíci dubnu rezignovali na své funkce slečna Andacká a pan Gál, byly vyhlášeny a 
uskutečněny doplňující volby do AS FP VUT v Brně na dva volné mandáty. 

Pan předseda konstatoval, že doplňovací volby do Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT 
v Brně byly vyhlášeny na řádném zasedání AS FP VUT v Brně dne 10. 05. 2022 a bylo rozhodnuto o 



elektronické formě voleb. Harmonogram a organizační pokyny byly zveřejněny dne 10. 05.2022. Navržena 
a zveřejněna byla jména 3 kandidátů dne 02. 06. 2022. Volby se uskutečnily elektronicky v IS VUT dne 10. 
06. 2022. Výsledky byly řádně vystaveny na webových stránkách Fakulty podnikatelské VUT v Brně dne 
13. 06. 2022. 

Volby byly platné a zvoleny byly Bc. Prosecká a Bc. Ulrichová. Náhradníkem byl zvolen Bc. Šesták. 

Dále pan předseda přečetl text slibu člena AS FP VUT v Brně a požádal nejdříve sl. Proseckou a poté sl. 
Ulrichovou o odpověď „slibuji“ jako potvrzení slibu. Poté se staly sl. Prosecká a sl. Ulrichová právoplatnými 
členkami AS FP VUT v Brně. 

Text slibu: 

„Slibuji, že jako člen akademického senátu Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně budu 
vždy jednat v souladu s právními normami státu, s vnitřními předpisy a vnitřními normami Vysokého učení 
technického v Brně a Fakulty podnikatelské. Budu ctít demokratické a akademické principy, budu jednat 
v souladu se svým svědomím a s plnou odpovědností vůči akademické obci, v zájmu Vysokého učení 
technického v Brně a všech jeho součástí, v zájmu vysokého školství a obecné vzdělanosti.“ 

Pan předseda popřál oběma novým členkám hodně úspěchů ve výkonu funkce a dodal, že potvrzení o 
zvolení jim osobně odevzdá. 

 
3. Schválení zápisu z řádného zasedání AS FP VUT v Brně ze dne 07. 06. 2022 

Zápis z řádného zasedání AS FP VUT v Brně, které se konalo dne 07. 06. 2022 byl pan předsedou rozeslaný 
členům AS FP VUT v Brně dne 14. 06. 2022. Termín pro zaslání připomínek byl stanovený do 28. 06. 2022 
do 20.00 hod. PAN předseda konstatoval, že ve stanoveném termínu obdržel k zápisu připomínky, které 
byly zapracovány a zápis byl následně rozeslaný členům AS FP VUT v Brně. 

Další připomínky nebyly vzneseny a poté se přikročilo k hlasování o verzi zápisu, která byla rozeslána dne 
28. 06. 2022 

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

PRO: 18 
PROTI:  0  
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 



4. Projednání Rozpočtu FP VUT v Brně na rok 2022 

Pan předseda konstatoval, že rozpočet Fakulty podnikatelské pro rok 2022 byl panem děkanem 
předložený dne 31. 05. 2022 spolu se žádostí o zkrácení předkládací lhůty. AS FP VUT v Brně na řádném 
zasedání dne 07. 06. 2022 zkrácení předkládací lhůty neschválil. K rozpočtu zasedala Ekonomická komise 
akademického senátu a poté pan předseda požádal prof. Kocmanovou jako předsedkyni o komentář 
k předloženému rozpočtu a průběhu jednání. 

Prof. Kocmanová sdělila, že připomínky ze strany SK AS FP VUT v Brně byly na dalším zasedání znovu 
probrány, vzešel zápis Ekonomické komise s požadavkem na pana děkana a pana tajemníka, aby písemně 
odpověděl na připomínky, a to zejména ohledně mezifakultní výuky anglického jazyka. PAN tajemník 
s panem děkanem vyjasnili otázky ohledně dvou nových pedagogů.  

Ekonomická komise znovu doporučuje schválení rozpočtu. 

Poté proběhla krátká diskuze Ing. Holendové a pana děkana ohledně vyjasnění e-mailové korespondence 
a její účasti na posledním jednání Ekonomické komise. 

Předseda AS poté vyzval k hlasování o následujícím usnesení.   

USNESENÍ: AS FP VUT schvaluje Rozpočet Fakulty podnikatelské pro rok 2022 ve znění předloženém dne 
31. 05. 2022. 

PRO:    15 
PROTI:   1 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 4 

Usnesení bylo schváleno. 

V 14.58 hod. se odpojila sl. Čiefová a Mgr. Musilová. 

5. Informace z kolegia děkana 

Informace z kolegia děkana: 

• děkan Bartoš 
- pan děkan informoval, že kolegium rektora a děkana neproběhlo, ale proběhla schůzka s 

MŠMT ohledně doktorského studia 
- dne 24.6.2022 se konala Vědecká rada, kde proběhla 3 habilitační řízení, z toho jedno 

neúspěšně a byla otevřena 3 profesorská řízení 
- v důsledku snížení úvazku prof. Korába bude změna v garantování studijního programu 

Ekonomika a management, novým garantem bude pan profesor Meluzín 
- končí akreditace pro habilitační a profesorská řízení, mění se kritéria, na nichž intenzivně 

pracuje paní proděkanka doc. Pavláková Dočekalová 



- příští termín konání vědecké rady je dne 14.10.2022informoval o průběhu Státních 
závěrečných zkoušek 

- informoval o průběhu přijímacího řízení  
 

 
6. Informace z AS VUT 

Prof. Kocmanová: 
 
- Paní profesorka sdělila, že proběhlo mimořádné výjezdní zasedání AS VUT, kde byly 

představeny návrhy z pohledu vědeckého, ekonomického, legislativního a pedagogického 
s dopadem na rozdělování finančních prostředků na jednotlivé fakulty. Cílem VUT je snižovat 
podíl studentů k akademickým pracovníkům a s tím souvisí nastavení počtu studentů na 
jednotlivé fakulty. Změní se i kritéria hodnocení VaV. Paní profesorka apelovala na vedení 
fakulty, aby se maximální pozornost věnovala strategickým záměrům fakulty. 

• Ing. Kruljacová 
 

- informovala, že je projednávána novela Zákona o vysokých školách, kdy v rámci vedení 
univerzity s proběhne jednání o připomínkách VUT.  

- dále informovala o schválení Dodatku č. 4 k Organizačnímu řádu rektorátu. 
- sdělila, že naše univerzita byla přijata do Asociace výzkumných univerzit. 

Nebyly vzneseny žádné dotazy. 

V 15.17 hod. se odpojil Ing. Urbánek. 

 
7. Informace z SK AS FP 

Ing. Holendová 

- Informovala o průběhu zápisů do studia, kdy je SK AS FP VUT aktivně zapojena do komunikace 
se studenty. 

Nebyly vzneseny žádné dotazy. 
 

8. Různé 

Prof. Kocmanová opětovně žádala o nápravu technických závad v budově fakulty a nutnost oprav. 

Sdělila, že Ekonomická komise bude kontrolovat čerpání prostředků z rozpočtu fakulty. 

Ing. Hromada se vyjádřil ke studentským prostorám, kdy se bude realizovat nový prostor pro studenty a 
upozornil na fakt, že provoz fakultního bufetu není pro studenty dostačující. 



Doc. Chlebovský upozornil na dokument na webových stránkách, který je potřeba upravit. Pan děkan 
sdělil, že dokument bude podepsán předsedou senátu v nejbližší době. 

Příští řádné zasedání AS FP VUT v Brně se uskuteční dne 13. 09. 2022 v 13.00 hod. v zasedací místnosti 
děkanátu. 

Předběžný program: 

1. Úvod a schválení programu 
2. Schválení zápisu ze zasedání AS FP VUT v Brně dne 30. 06. 2022 
3. Informace z kolegia děkana 
4. Informace z AS VUT v Brně 
5. Informace z EK AS FP VUT v Brně 
6. Informace z Komise pro strategický rozvoj AS  FP VUT v Brně 
7. Informace z SK AS FP VUT v Brně 
8. Různé 

USNESENÍ: AS FP VUT schvaluje předběžný program příštího řádného zasedání AS FP VUT v Brně dne 
13. 09.2022 v 13.00 hod. 
 
PRO:     16 
PROTI:  0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 
 

Pan předseda všem popřál pěkné léto, poděkoval za účast a angažovanost ve věcech fakulty. Zasedání 
bylo ukončeno v hod. 15.40 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 


