
Zápis č. 10 

z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 8. 11. 2022  

 

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

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 18 (z toho 11 ZK a 7 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 13:30 hod.  

1. Úvod a schválení programu 

Jednání zahájil předseda AS FP VUT v Brně Bc. Očko. Přivítal všechny přítomné, zvláště pak pana děkana 
doc. Bartoše, pana proděkana Ing. Kříže a pana tajemníka Ing. Zámečníka a seznámil přítomné s návrhem 
programu řádného zasedání.  

1. Úvod a schválení programu  
2. Informace z kolegia děkana 
3. Schválení zápisu ze zasedání AS FP VUT v Brně ze dne 11. 10. 2022 
4. Projednání a schvalování dokumentu Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 

v bakalářských a magisterských studijních programech vyučovaných v českém jazyce pro 
akademický rok 2023/2024 

5. Projednání a schvalování dokumentu Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v bakalářských a magisterských studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce pro 
akademický rok 2023/2024 

6. Doplnění Ekonomické komise AS FP VUT v Brně 
7. Doplnění Komise pro strategický rozvoj AS FP VUT v Brně 
8. Informace z AS VUT v Brně 
9. Informace z EK AS FP 
10. Informace Komise pro strategický rozvoj AS FP 
11. Informace SK AS FP 
12. Různé 

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně schvaluje program řádného zasedání AS FP VUT v Brně konaného dne 8. 
11. 2022. 

PRO: 15 
PROTI:   0  
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 



Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

V 13:34 hod. přišla Mgr. Musilová. 

2. Informace z kolegia děkana 
- informace z kolegia rektora 

• rektor Janíček  
o VUT se bude ucházet o pořádání EUA v roce 2024 k 125 výročí VUT 
o dne 3. 11. 2022 bude zveřejněno OP JAK, přičemž VUT obdrží 205 mil. Kč, 

o přerozdělení v rámci VUT se bude jednat 
o zamyšlení nad reformou doktorského studia a jeho financováním od roku 2024 
• prorektorka Šimberová 
o prezentovala návrh koncepce internacionalizace VUT, analýzy přijímání studentů do 

programů vyučovaných v anglickém jazyce a podala informace o mobilitě studentů i 
zaměstnanců VUT 

o požádala o aktualizaci studijních programů a podmínek/termínů přijímacího řízení pro 
zahraniční uchazeče 

o prorektor Doupovec 
o informoval o jednáních s proděkany pro studijní záležitosti a se zástupci CVIS 

vedoucích ke sjednocování studijní agendy a převodu do IS. Prvním krokem bude 
elektronizace studijní agendy 

o harmonogram akademického roku se přes návrhy na úpravy v rámci úspor měnit 
nebude a i návrh časového plánu pro příští akademický rok zůstává 

o dne 11. 11. 2022 se na MŠMT uskuteční workshop k profesním profilům studijních 
programů 

o prorektor Weiter  
o sdělil, že dne 23. 11. 2022 pořádá VUT seminář Finanční aspekty projektů HORIZONT 

EVROPA a také, že bylo zveřejněno avízo výzvy č. 02_22_012 Rozvoj infrastrukturního 
zázemí doktorských studijních programů 

o požádal děkany fakult o aktualizaci Knihovní rady VUT 
o prorektor Pěnčík 
o informoval, že se dne 24. 11. 2022 uskuteční neformální setkání Velvet Innovation 

Meet Up se zástupci firem  
o kvestorka Němcová 
o sdělila, že informace týkající se energ. situace budou zaslány na jednotlivé fakulty 
o na příštím kolegiu rektora bude prezentovat benefity pro zaměstnance VUT 
o děkan Hlinka 
o sdělil, že FSI je spolupořadatelem panelové diskuse, jejímž hlavním tématem je 

výzkum a vzdělávání v oblasti SPACE. Akce se bude konat ve středu 30. listopadu 2022 
v prostorách Hvězdárny a planetária Brno. Jedná se o jednu z doprovodných aktivit, 
které probíhají v rámci CZECH SPACE WEEK.  

V 13:41 hod. přišla prof. Kocmanová. 

 



- informace z kolegia děkana 
o informoval, že na FP proběhl procesní audit 
o proděkan Kříž  
o sdělil, že požádal ředitele ústavů kontrolu hospitačních protokolů 
o předložil AS FP VUT v Brně Pravidla přijímacího řízení na bakalářské a navazující 

magisterské studijní programy pro ak. rok 2023/2024 
o proděkanka Pavláková Dočekalová 
o sdělila, že GA ČR rozeslal výzvu na nominaci hodnotitelů projektů. Požádala ředitele 

ústavů o zaslání nominace na jednoho pracovníka za ústav 
o informovala o průběhu Vědecké rady – úspěšné profesorské řízení doc. Zineckera, 

schválení nových členů Oborové rady pro doktorský studijní program Ekonomika a 
management a Řízení a ekonomika podniku v českém a anglickém jazyce 

o informovala, že VR VUT bude zaslána žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení 
ke jmenování profesorem 

o byli schválení noví školitelé pro doktorský studijní program Řízení a ekonomika 
podniku v českém a anglickém jazyce 

o proděkan Schüller 
o informoval, že obdržel pozitivní zpětnou vazbu od zahraničních kolegů, kteří se 

účastnili BIW 
o na workshopu dne 9. 1. 2022 představí Certifikaci EFMD – Equis 
o sdělil, že všechny bilaterální smlouvy budou převedeny do elektronické podoby 
o proděkan Mráček 
o informoval o průběhu porady proděkanů 

§ Kampaň 2022 
§ Nejnavštěvovanějším portálem, a tedy vhodným místem k propagaci je portál 

vysokeskoly.cz 
§ Dne 26. 11. 2022 se uskuteční brandový workshop 
§ Roadshow bude i nadále organizována centrálně, uskuteční se 

min. 11 výjezdů 
o sdělil, že proběhl Den otevřených dveří pro zájemce z Moravského gymnázia 
o v rámci Roadshow naši studenti představili FP na Gymnáziu a Obchodní akademii 

v Bučovicích 
o je spuštěna registrace na Business Point 2023 
o připomenul poslední termín na focení zaměstnanců pro almanach dne 16. 11. 2022 
o dne 13. 12. 2023 proběhne akce Vánoční strom 
o plánuje se obnovit pořádání Tříkrálového setkání 
o tajemník Zámečník  
o požádal ředitele o kontrolu čerpání dovolených pracovníků ústavů 
o prof. Mezník  
o informoval, že přezkumné řízení pro magisterské obory bylo uzavřeno a nebyly 

zjištěny žádné rozpory s rozhodnutím  

V 13:50 hod. přišel doc. Zinecker. 

 



3. Schválení zápisu z předcházejícího zasedání AS FP VUT v Brně ze dne 11. 10. 2022 

Zápis z řádného zasedání AS FP VUT v Brně, které se konalo dne 11. 10. 2022 byl panem předsedou 
rozeslaný členům AS FP VUT v Brně dne 18. 10. 2022. Termín pro zaslání připomínek byl stanovený do 
04.  11. 2022 do 12.00 hod. Pan předseda konstatoval, že ve stanoveném termínu neobdržel k zápisu 
žádné připomínky.  

Další připomínky nebyly vzneseny ani na dotaz pana předsedy. 

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně schvaluje zápis z řádného zasedání AS FP VUT v Brně konaného 
dne 11. 10. 2022. 

PRO: 18 
PROTI:  0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

V 14:15 hod. odešla Ing. Bednářová. 

 
4. Projednání a schvalování dokumentu Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke 

studiu v bakalářských a magisterských studijních programech vyučovaných v českém jazyce 
pro akademický rok 2023/2024 

Pan předseda sdělil, že tento dokument byl předložen panem děkanem prostřednictvím pana proděkana 
Kříže dne 10. 10. 2022. Předkládací lhůta pro dnešní řádné zasedání AS FP VUT v Brně byla dodržena 
a termín pro zaslání připomínek byl stanovený na den 1. 11. 2022 do 12:00 hod. Dále konstatoval, že ve 
stanoveném termínu obdržel připomínky, které rozeslal dne 1. 11. 2022 a otevřel diskuzi k tématu. 

Poté pan proděkan Kříž vystoupil s prezentací a odpověďmi na všechny vznesené připomínky. Prezentace 
je přílohou tohoto zápisu. Pan proděkan postupně prezentoval aktuální počty zapsaných studentů 
v bakalářských a magisterských studijních programech, přičemž v rámci 6letého časového okna 
demonstroval pokles počtu zapsaných studentů. Proběhla diskuze na téma problematiky klesajícího 
poměru zapsaných studentů k přijatým studentům a zároveň klesajícího trendu přijatých studentů 
k podaným přihláškám. Z diskuze vyplynulo, že by se fakulta v budoucnu měla zaměřit nejenom na 
zvyšování počtu podaných přihlášek, ale také na nábor kvalitnějších uchazečů o studium, čehož následkem 
by mělo být zvýšení podílu přijatých studentů vůči podaným přihláškám a zároveň zvýšení poměru 
zapsaných studentů k přijatým studentům. 

Pan proděkan poté navázal na problematiku týkající se termínů pro podaní přihlášky a termínů pro konání 
přijímací zkoušky. Bylo prezentováno porovnání s konkurenčními fakultami v rámci ČR. Z diskuze vzešlo, 
že se jako fakulta termínově příliš nelišíme od konkurence. 



Následně pan proděkan ozřejmil limity pro přijímání uchazečů – minimálně 500 pro bakalářské studium a 
400 pro magisterské studium. Proběhla diskuze ohledně těchto čísel, ze které vyplynulo, že na základě 
dříve prezentovaného poklesu zapsaných studentů na fakultu, by bylo žádoucí, aby fakulta dosáhla vyšší 
čísla přijatých studentů, než je stanoveno minimum v tomto dokumentu. Důvodem je zejména zastavení 
klesajícího trendu přijatých a zapsaných studentů na fakultu. 

Závěrem prof. Kocmanová navrhla, aby byl odstraněn Článek 3 bod 4 b) předloženého dokumentu. Tento 
návrh byl také komunikován s ředitelem Ústavu financí a garantem studijního programu Účetnictví a daně, 
doc. Brychtou. Přítomní členové AS s návrhem prof. Kocmanové souhlasili. 

V 14:41 hod. odešli Bc. Ulrichová a Bc. Šesták. 

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně schvaluje Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v bakalářských a magisterských studijních programech vyučovaných v českém jazyce pro akademický 
rok 2023/2024 po zapracování připomínky. 

PRO: 15 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

V 15:00 hod. odešli Mgr. Musilová a Dr. Juřica. 

5. Schválení dokumentu Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v bakalářských a magisterských studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce pro 
akademický rok 2023/2024 

Pan předseda sdělil, že tento dokument byl předložen panem děkanem prostřednictvím pana proděkana 
Kříže dne 10. 10. 2022. Předkládací lhůta pro dnešní řádné zasedání AS FP VUT v Brně byla dodržena 
a termín pro zaslání připomínek byl stanovený na den 1. 11. 2022 do 12:00 hod. Dále konstatoval, že ve 
stanoveném termínu obdržel připomínku, kterou rozeslal dne 1. 11. 2022 a otevřel diskuzi k tématu. 

Proběhla krátká diskuze a obdržená připomínka k přijímacímu řízení do studijního programu 
Entrepreneurship and Small Business Development byla přijata přítomnými členy AS přijata. 

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně schvaluje Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v bakalářských a magisterských studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce pro akademický 
rok 2023/2024 po zapracování připomínky, přičemž musí být dodán přepočet bodového hodnocení pro 
přijímacího řízení garantem studijního programu ESBD do 15.11.2022. 

PRO: 13 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 



Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

6. Doplnění Ekonomické komise AS FP VUT v Brně 

Pan předseda v rámci projednání tohoto bodu zprostředkoval žádost Ing. Holendové o přesunutí tohoto 
bodu jednání na příští řádné zasedání AS FP VUT v Brně. 

7. Doplnění Komise pro strategický rozvoj AS FP VUT v Brně 

Pan předseda v rámci projednání tohoto bodu zprostředkoval žádost Ing. Holendové o přesunutí tohoto 
bodu jednání na příští řádné zasedání AS FP VUT v Brně. 

8. Informace z AS VUT v Brně 

• Mgr. Musilová 
o rektor Janíček 
o předpokládaná výše rozpočtu ČR ve vztahu k vysokým školám - předpokládané navýšení 

provozních prostředků o 800 mil. Kč na energie - celkem 1,3 miliardy Kč, z toho pro VUT 
cca 800 mil. Kč (výdaje VUT cca 250 mil. Kč) - VUT provádí energetický management, 
s dodavateli energií bude jednat každý měsíc o cenách. Současně sdělil, že navýšení 
rozpočtu v oblasti mezd patrně nebude prosazeno 

o prorektor Doupovec 
o sdělil, že časový harmonogram příštího ak. roku bude obdobný jako pro rok 2022/2023 
o prorektor Weiter 
o VUT přistoupilo k dohodě s výzkumnými univerzitami 
o prorektorka Šimberová 
o sdělila, že pošle prezentaci koncepce odboru internacionalizace 
o sítě EULIST a Caesar - setkání v jejich rámci; možnost fakult zapojit se do Caesar 

(zapojení honorované); EULIST - VUT se zapojí do výzvy s termínem odevzdání 
31. 1. 2023 

o kancléř 
o od 1. 1. 2023 nová pozice správce IS, CVIS od 1. 12. 2022 nová tajemnice 
o SK AS VUT v Brně 
o oslavy 17. listopadu – kladení věnce na nám. Svobody v Brně 
o pořádání akce Strojařské schody 
o jsou vyprodány vstupenky na ples VUT 
o jsou schváleny následující dokumenty: 

• Plán realizace strategického záměru VUT 2023 
• Pravidla přijímacího řízení do mgr. a DSP ÚSI 
• Pravidla přijímacího řízení do DSP CEITEC 
• Etický kodex VUT a noví členové etické komise VUT 
• Směrnice Studentská grantová soutěž na podporu projektů specifického výzkumu 

na VUT  
• dodatek č. 1 Statutu FIT 

o Rada pro informační systémy  



• z AS VUT v Brně zvoleni zástupci doc. Hanáček a prof. Štětina  

9. Informace z EK AS FP 

Prof. Kocmanová sdělila, že EK VUT projednávala Plán realizace Strategického záměru VUT pro rok 2023, 
který byl dnes schválen na zasedání AS VUT v Brně. Informovala, že byly předloženy teze k pravidlům pro 
sestavení rozpočtu VUT pro rok 2023, které prezentoval pan rektor na kolegiu rektora a které bude 
Ekonomická komise AS VUT projednávat v příštím týdnu. 

Dále informovala, že proběhla schůzka EK AS FP VUT v Brně, kam byli pozváni i pan děkan a pan tajemník 
a ředitelé ústavů. Zpřesněné návrhy ze schůzky byly písemně předány panu děkanovi a panu tajemníkovi 
k předložení připomínek na VUT. 

Prof. Kocmanová konstatovala, že současný Návrh pravidel rozpočtu pro rok 2023 není pro FP vyhovující, 
neboť dojde k významnému poklesu finančních prostředků. 

10. Informace z Komise pro strategický rozvoj AS FP 

Doc. Chlebovský sdělil, že se neobjevily žádné nové skutečnosti ani podklady, a není tedy důvod, aby 
Komise pro strategický rozvoj zasedala. Současně upozornil, že se komisi stále nedaří rozvinout diskuzi. 

11. Informace z SK AS FP 
o Bc. Pospíšil 
o informoval, že se uskutečnil seminář psaní závěrečných prací 
o podal informace, že FP se úspěšně zúčastnila Veletrhu Gaudeamus  
o 7. 11. 2022 proběhla schůzka vedení FP a studentů a studenti zašlou odpovědi na otázky 

studentů  
o univerzální šablona pro doktorandy 
o Bc. Prosecká – zlepšení podmínek v laboratořích, dotazníky pro studenty 
o 9. 12. 2022 bude ples VUT 

 
12. Různé 

Pan tajemník informoval senát ohledně čerpání finančních prostředků, konkrétně, že bude muset čerpat 
prostředky z fondu provozních prostředků, prognóza by měla být 1,6 mil. Kč. 

Předběžný program: 

1. Úvod a schválení programu 
2. Složení slibu nového člena AS FP VUT 
3. Schválení zápisu z předchozího zasedání AS FP VUT v Brně  
4. Projednání a schvalování dokumentu Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 

v doktorském studijním programu na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně pro 
akademický rok 2023/2024 

5. Doplnění Ekonomické komise AS FP VUT v Brně 
6. Doplnění Komise pro strategický rozvoj AS FP VUT v Brně 



7. Informace z kolegia děkana 
8. Informace z AS VUT v Brně 
9. Informace z EK AS FP VUT v Brně 
10. Informace z Komise pro strategický rozvoj AS FP VUT v Brně 
11. Informace z SK AS FP VUT v Brně 
12. Různé 

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně schvaluje předběžný program příštího řádného zasedání AS FP VUT v Brně, 
které se bude konat dne 06. 12. 2022 v 14:30 hod. 
 
PRO: 13 
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 15:28 
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 

  

  



Příloha č. 1 Zápisu z řádného zasedání AS FP ze dne 8. 11. 2022 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  

Počty studentů
Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta 

Navazující magisterské studium Počet studií Počet akadem. prac.

přihlášek přijetí zápisů uchazečů přihlášek přijetí zápisů Bc NMgr. přep.počty fyzické

2016 3974 1455 713 1298 1639 950 592 1523 1093 95,2 -

2017 3753 1364 614 1154 1433 987 594 1404 1144 93,6 -

2018 4066 1392 634 1059 1318 881 555 1410 1087 93,7 -

2019 3783 1326 623 1086 1311 924 581 1446 1051 97,6 -

2020 3877 1272 580 1065 1289 1186 654 1459 1189 99 -

2021 3898 1389 664 1268 1509 997 565 1486 1154 102,1 -

Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta

Navazující magisterské studium Počet studií Počet akadem. prac.

přihlášek přijetí zápisů uchazečů přihlášek přijetí zápisů Bc NMgr. přep.počty fyzické

2016 2061 1457 814 1012 1297 625 402 2038 883 102,1 -

2017 1718 1521 844 777 960 645 393 1910 855 - 159

2018 1953 1555 944 698 866 570 363 1844 793 - 146

2019 2155 1734 856 662 848 606 379 1755 733 - 179

2020 2343 1896 1098 572 666 520 319 2051 664 - 172

2021 2338 1853 1015 699 811 696 452 2041 746 - 158

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

Navazující magisterské studium Počet studií Počet akadem. prac.

přihlášek přijetí zápisů uchazečů přihlášek přijetí zápisů Bc NMgr. přep.počty fyzické

2016 1325 672 483 820 1148 717 491 1098 833 69,952 -

2017 1275 715 580 762 970 647 490 1124 843 69,7 -

2018 1253 590 480 730 862 581 478 1060 821 75 -

2019 1481 701 562 649 754 488 419 1117 716 73,928 -

2020 1485 669 507 - 1036 713 614 1060 799 73,939 -

2021 1859 1024 894 956 1092 669 582 1368 801 74,326 -



 

 

 

  

Počty studentů
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Navazující magisterské studium Počet studií Počet akadem. prac.

přihlášek přijetí zápisů uchazečů přihlášek přijetí zápisů Bc NMgr. přep.počty fyzické

2016 1784 1252 641 531 569 397 262 1134 487 68 -

2017 1587 1217 631 - 393 279 175 1174 399 64,53 -

2018 1474 1150 602 - 373 292 174 1189 353 67,9 -

2019 1450 1333 716 401 338 284 171 1255 309 64,18 -

2020 1852 1319 774 344 414 364 241 1396 388 63,9 -

2021 2201 987 549 411 479 372 240 1310 432 63,52 -

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

Navazující magisterské studium Počet studií Počet akadem. prac.

přihlášek přijetí zápisů uchazečů přihlášek přijetí zápisů Bc NMgr. přep.počty fyzické

2016 1824 1039 582 253 325 186 135 1361 307 77,5 -

2017 1418 689 481 187 216 152 109 1232 283 65,86 -

2018 1638 724 548 207 257 174 137 1151 291 77,6 -

2019 1494 754 583 212 244 179 141 1198 309 74,84 -

2020 1468 921 563 233 255 233 175 1223 331 72,654 -

2021 1251 943 610 213 256 212 145 1245 322 70,314 -

Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

Navazující magisterské studium Počet studií Počet akadem. prac.

přihlášek přijetí zápisů uchazečů přihlášek přijetí zápisů Bc NMgr. přep.počty fyzické

2016 1492 1160 1005 848 854 683 648 2203 1235 153,63 -

2017 1340 1037 908 643 650 551 508 1951 1040 144,36 -

2018 1153 836 729 561 561 471 460 1651 920 143,4 -

2019 1381 949 843 - 541 438 427 1651 845 136,92 -

2020 1826 1630 887 - 647 652 499 1712 849 132,022 -

2021 1631 1427 854 602 636 628 515 1824 846 132,111 -

AP/Počty studií – přepočtené stavy

2016 2017 2018 2019 2019 2020 2021
FP 39,38 37,44 39,43 38,85 41,57 37,99 37,99
MU-ESF 27,48 27,22 26,65 25,58 26,75 25,86
UTB-FME 27,60 28,22 25,08 24,79 25,14 29,18
UP-FES 23,84 24,38 22,71 24,37 27,92 27,42
UHK-FIM 21,52 23,00 18,58 20,14 21,39 22,29
TUO-EF 22,38 20,72 17,93 18,23 19,40 20,21
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