
Zápis č. 1 

z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně 

konaného dne 31. 01. 2023 

 

Účast: viz prezenční listina, host: doc. Bartoš 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 19 (z toho 11 ZK a 8 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 14:33 hod.  

1. Úvod a schválení programu 

Jednání zahájil předseda AS FP VUT v Brně Bc. Očko. Přivítal všechny přítomné, popřál vše nejlepší do 
nového roku a seznámil je s dalším programem dnešního řádného zasedání.  

1. Úvod a schválení programu 
2. Schválení zápisu z předchozího zasedání AS FP VUT v Brně ze dne 06. 12. 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 v Brně schvaluje program řádného zasedání AS FP VUT v Brně konaného dne 
31. 01. 2023. 

PRO: 19 
PROTI:  0  
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

2. Schválení zápisu z předcházejícího zasedání AS FP VUT v Brně ze dne 06. 12. 2022 

Zápis z řádného zasedání AS FP VUT v Brně, které se konalo dne 06. 12. 2022, byl panem předsedou 
rozeslaný členům AS FP VUT v Brně dne 13. 12. 2022. Termín pro zaslání připomínek byl stanovený do 
24. 01. 2023 do 12.00 hod. Pan předseda konstatoval, že ve stanoveném termínu obdržel k zápisu 



připomínky, které byly do zápisu zapracovány a revidovaná verze zápisu byla panem předsedou rozeslána 
členům AS FP VUT v Brně dne 20. 12. 2022. Poté se pan předseda dotázal, zda má někdo k revidované 
verzi zápisu nějaké další připomínky. 

Další připomínky nebyly vzneseny na dotaz pana předsedy ani nyní. 

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně schvaluje zápis z řádného zasedání AS FP VUT v Brně konaného 
dne 06. 12. 2022. 

PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

3. Informace z kolegia děkana 
 

Informace z kolegia rektora 
• rektor Janíček  

o Informoval ohledně návrhu Pravidel rozpočtu na rok 2023. Zasedala Ekonomická komise VUT, 
která se k rozpočtu vyjadřovala a rozpočet by měl schválen AS VUT dne 28. 2. 2023; 

o Sdělil, že v měsíci březnu proběhne inspekční kontrola z NAÚ zaměřená na kontrolu akreditace 
a postavení k profesnímu zaměření; 

o Informoval o potřebě zaměřit se na reformu PhD studia (analýza studia a výzkumu na VUT); 
o Sdělil, že proběhne reforma CŽV na VUT; 
o Proběhla diskuze ke studijní agendě, která by měla přejít na Web teacher. 

 
• prorektor Doupovec 

o Sdělil, že dne 2. 2. 2023 proběhne setkání MEET THE MAYOR zahraničních zaměstnanců brněnských 
instituci s paní primátorkou. Za VUT byli nominováni doc. Glowacki a dr. Sahalianon; 

o Dne 24. 2. 2023 proběhne na rektorátě porada studijních proděkanů; 
o v Příloze č. 1 KR je zápis z jednání Pracovní skupiny ČKR pro oblast vzdělávání a pro spolupráci s NAÚ. 

Upozornil zejména na: 
§ návrh na změnu výpočtu úspěšnosti v DSP  
§ podporu legislativního zakotvení možných způsobů distanční výuky ve studijních 

programech (ve smyslu výstupů CRP 2021 a 2022) 
§ návrh bonifikace těch VŠ, které mají strategii (ideálně funkční systém) zvyšování 

pedagogických kompetencí vyučujících. Toto bude NAÚ patrně zohledňovat při 
reakreditaci institucionálních akreditací. 

• Dne 30. 3. 2023 se v Ostravě koná konference o kvalitě výuky a pedagogických kompetencích Jak 
se vlastně učí na vysoké škole?. Na konferenci vystoupí domácí i zahraniční hosté, zástupci NAÚ a 
dalších institucí. 

• prorektor Weiter 
o Informoval o aktualizaci oborového portfolia; 



o Informoval o případné aktualizaci oborových kapacit na VUT na poradě proděkanů ve 
čtvrtek 12. 1. 2023; 

o Požádal o kontrolu dat k vykázání do RIV a sdělil, že bude dodána rozdílová analýza 
výsledků uvedených za VUT v externích databázích, které nejsou uvedeny v IS Apollo.  

o Informoval o přípravách projektu OP JAK PhDInfra; z odevzdaných podkladů k přípravě 
projektové žádosti projektu PhDInfra vyplynulo, že požadavky F/S jsou nad rámec 
alokace a že převyšují alokaci VUT. O rozdělení přebytků rozhodne vedení VUT na 
základě posouzení relevantních žádostí; 
 

• Prorektorka Šimberová 
EULIST 

o Sdělila, že nový centrální koordinátor Markus Auditor dává dohromady centrální 
webovou stránku, která bude spuštěna 31. 1. 2023; 

o Připravuje se také stránka EULiST na webu VUT (CZ a EN verze) v rámci části 
„univerzitní sítě“; 

o Za VUT zapojeni MMB jako Associated partner projektu; 
o Co-leader tasku 5. 4. 2023: EULiST Co-Creation Cluster (Science Communication 

Training) bude Ing. Krečmer; 
o Dne 19. 1. 2023 se uskutečnil Presidents Board Meeting, kterého se zúčastnil pan 

rektor, paní prorektorka a Ing. Tesařová; 
o Pan rektor navrhl PB organizaci fyzického meetingu Presidents Board v roce 2024, kdy 

bude VUT slavit 125 let. 
CESAER 

o Plánovaný meeting rektora, prorektorky a Ing. Koordinátorky mezinárodních sítí 
v Bruselu se Sekretariátem CESAERu (Mattias a Indré) týkající se organizace CESAER 
workshopu/semináře na VUT v roce 2024 byl odsouhlasen oběma stranami a 
proběhne dne 27. 4. 2023.  
 

Zahraniční návštěvy: 
o TU Gabrovo Bulharsko; dne 30. 1. 2023 proběhne schůzka s panem rektorem, zástupci 

TU Gabrovo a a CEITECu (Prof. Iliya Zhelezarov - Rector of Technical University of 
Gabrovo; Prof. Ivan Kralov - Rector of Technical University of Sofia; Prof. Georgi 
Todorov - Chairman of the General Assembly of the Technical University of Sofia and 
Dean of the Faculty of Industrial Technologies). Za CEITEC se zúčastní prof. Radimír 
Vrba, Ing. Pavel Krečmer. Cílem je získat zkušenosti s organizací a udržitelností velkých 
infrastrukturálních projektů. Jejich zájem je i v navázání dlouhodobé univerzitní 
spolupráce. 

o HR přednáška prorektorky Anny Steiger (TU Wien); Na VUT HR přednáška Anny 
Steiger (Vice Rector Human Resources and Gender). Přednáška je určena pro 
management VUT a F/S, a osoby, do jejichž agendy spadá problematika HR Award. 
Termín: 8. 2. 2023; 9:00 – 13:00 hod. Téma bude upřesněno v nejbližších dnech.  

o Cracow University of Technology (CUT); Ve středu 18. 1. 2023 proběhla v zasedací 
místnosti rektora schůzka se zástupci CUT. Za vedení se účastnila paní prorektorka. 



Došlo k podpisu „Framework Agreement on International Co-Operation in the 
Implementation of Doctoral Studies with a Jointly Supervised Doctoral Thesis“. 
V řešení je také příprava podpisu celouniverzitního MoU. Velký zájem o zapojení 
dalších fakult VUT do spolupráce (např. FA, FAST). Bude nabídnuto i ostatním. 
Zahájíme přípravu MoU s Crakow TU 

o TU Graz; Připravovaná návštěva s TU Graz 25. 1. 2023 na VUT byla ze strany TU Graz 
byla pro nemoc zrušena, vyjednává se další termín 

o V rámci agendy Erasmus + řeší problémy se studenty, kteří neodevzdali včas 
požadované dokumenty ze svých mobilit. Na základě tohoto zjištění zahájili 
hloubkovou kontrolu všech ostatních mobilit (od akademického roku 2021/2022) a 
nastavili kontrolní mechanizmy, aby dokázali předcházet takovým problémům. 

• Prorektor Houser 
o Informoval, že je připravena kampaň „Tady můžeš.cz“, která bude spuštěna 

dne 6. 2. 2023. 
 

• Prorektor Pěnčík 
o Podal informace k projektu POJĎ PODNIKAT! 2023/2024; Registrace do předmětu 

Rozvoj a realizace podnikatelského nápadu bude spuštěna dne 1. 2. 2023. Fakulta 
podnikatelská VUT společně s JIC pokračuje ve výuce celouniverzitního předmětu 
Rozvoj a realizace podnikatelského nápadu. Garantem předmětu je doc. Ing. Vít 
Chlebovský, Ph.D., FP VUT; 

o Soutěž Cena podnikavosti studenta VUT! Pro AR 2022/2023 a AR 2023/2024AR 
2022/2023: 3. kolo soutěže Cena podnikavosti studenta VUT! 2022/2023 se uskuteční 
dne 22. 2. 2023 na FP v prostorách Inprofo (ESBD). AR 2023/2024: Bude vyhlášeno nové 
kolo soutěže Cena podnikavosti studenta VUT! 2023/2024. Termín pro registraci: 
3. 4. 2023 do 31. 5. 2023 v prostředí StudIS. 

 
Kvestorka Němcová 

o Sdělila, že se připravuje nová metodika pro lékařské pravidelné prohlídky od 1. 2. 2023. 
 

Kancléř Gregorek 

o Informoval, že je připravována analýza potřeb fakult s ohledem na využívání cloudových 
služeb, v souvislosti s omezením služeb původně neomezeného úložiště Google. V této 
věci se v první řadě obracíme na systémové integrátory jednotlivých F/S. Kancléř 
požádal děkany a ředitele, aby zajistili součinnost systémových integrátorů. Bez 
součinnosti na analýze potřeb pak nelze mít námitek proti nastavené strategii či 
metodice využívání cloudových služeb na VUT. 

o Kancléř informoval, že je připraven kalendář všech důležitých akcí plánovaných v 
průběhu roku 2023, který je pod správou KancR a byl vytvořen v součinnosti s OMVV. 
Příští úterý by měl AS VUT schvalovat termíny svých zasedání i na druhou polovinu roku 
a tím bude kalendář dokončen i o všechna v tuto chvíli naplánovaná zasedání orgánů 
VUT. Kancléř z kalendáře pro účely zasedání KR zdůraznil již stanovené termíny 



docentských a doktorských promocí. Žádá o stanovení a zaslání termínů promocí, na 
kterých se očekává účast členů vedení VUT. Cílem je předejít souběhu akcí a předem 
naplánovat seznam akcí na rok 2023. 

Informace z kolegia děkana 

o Pan děkan představil novou členku Kolegia děkana dr. Bobalovou jako novou 
předsedkyni přijímací komise; 

o Sdělil, že pravidla pro sestavení rozpočtu pro rok 2023 byla zaslána předsedovi AS FP 
VUT a prof. Kocmanové jako předsedkyni Ekonomické komise. 

proděkan Kříž  

o Sdělil, že jsou otevřeny karty předmětu a požádal ředitele o kontrolu především v rámci 
kontrolované výuky a podmínek zápočtu. Dále proběhla diskuse v rámci docházky a 
udělení zápočtu; 

o Přijímací řízení/zkoušky – změna ve složení přijímací komise, novou předsedkyní se 
stává dr. Bobalová. Složení jinak zůstává stejné. Pro bakalářské studijní programy budou 
3 varianty testů, pro magisterské 2 varianty testů; 

o Připravují se dva přípravné kurzy. Pro zájemce o bakalářské studijní programy budou v 
hybridním režimu, pro magisterské pouze v prezenční formě. Příručky budou 
distribuovány elektronicky; 

o Sdělil, že členům KD byl zaslán návrh Harmonogramu státních závěrečných zkoušek 
7. 6. – 23. 6. 2023. Požádal o informovanost na ústavech a požádal garanty o komplexní 
kontrolu karty předmětu; 

o Promoce FP proběhnou ve dnech od 10. 7. - 14. 7. 2023 

proděkanka Pavláková Dočekalová  

o V pátek byly odeslány podklady k projektu OPV JAK na rektorát. Výstupem je 19 míst 
pro doktorandy a laboratoře na ÚM; 

o Informovala o průběhu porady s prorektorem; v řešení je metodika evidence a 
vykazování výsledků. Informace boudou zaslány ředitelům ústavů. Dále upřesnila 
změny v metodice evidence a vykazování výsledků;  

o Sdělila, že připravuje aktualizaci Rozhodnutí Finanční podpora profesního rozvoje. 

proděkan Schüller 

o Probíhá vyhodnocování Erasmus + dle standardní metodiky. Zatím není jisté, zda budou 
podpořeny všechny výjezdy; 

o V roce 2022 bylo celkem 77 vyjíždějících našich studentů, přijíždějících 63 studentů z 
jiných univerzit; 

o Probíhá úprava webových stránek v anglickém jazyce.  

proděkan Mráček 

o Informoval o FABLAB a sdělil, že pro letošní rok nevyužijeme služeb; 



o Sdělil, že dne 6. 2. 2023 byla spuštěna Kampaň „TADY MŮŽEŠ“ (v budoucnu se bude 
dále rozvíjet); 

o Newsletters pro uchazeče – připravuje se online aplikace pro tvorbu (mailbuilder), 
návrh nechat na studijním oddělení; 

o Dne 12. 1. 2023 proběhl Den otevřených dveří, přičemž se navržený koncept ukázal jako 
vhodný. Budou potřeba jen drobné úpravy. Anketu vyplnilo 83 respondentů. Poděkoval 
všem, kdo se zúčastnili; 

o Virtuální DOD pod vysokeskoly.cz – proběhlo ve středu dne 18. 1. 2023 a ve čtvrtek dne 
19. 1. 2023. Pozitivní zpětná vazba, otázky také na FEKT. Více než 30 adekvátních 
dotazů, pochvala studentům. Reakce na dotazy byla za FP výborná - do 1 minuty. Od 
vysokeskoly dostaneme přesný report a databázi účastníků;  

o BuPo 2023 – probíhají poslední přípravy, přijede 10 soutěžních týmů. 

za ÚE prof. Meluzín 

o Byl osloven paní Beníčkovou ze společnosti KBC Global Services Czech Branch, příští 
týden proběhne schůzka.  

Ing. Weirich 

o Informoval o přípravách na letní semestr – aktualizace, instalace nových PC apod.; 
o Sdělil, že na základě dřívějších stížností pracovníků byly spořiče obrazovek na PC 

v laboratořích zrušeny a bylo nastaveno automatické vypínání.  

za SK AS FP Ing. Holendová 

o V rámci zasedání SK AS VUT na fakultách, proběhne další zasedání studentských komor 
dne 2. 3. 2023 na FP; 

o Dne 24. 2. 2023 proběhne na FP 24 hod. studentská soutěž BSEC.  

Různé 

o Pan doc. Brychta upozornil na problémy s aktualizací karet předmětů 

 

4. Informace z AS VUT v Brně 

prof. Kocmanová stručně shrnula informace z řádného zasedání AS VUT v Brně. 

• rektor Janíček 
o Proběhne digitalizace administrativních agend; 
o Budou se shromažďovat výsledky vědy a výzkum za minulý rok, klade se důraz na 

vykazování pouze výsledků do RIVu, což je nutné zkontrolovat i za FP; 
o Končí příprava návrhů juniorských specifických výzkumů; 
o Prezentovány teze pravidel rozpočtu VUT; 
o Byly navrženy a schváleny nové termíny zasedání AS VUT v Brně; 



o Byl schválen termín výjezdního zasedání AS VUT v Brně ve dnech 27. – 29. 6. 2023. 
• legislativní záležitosti 

o Byl schválen Dodatek ke mzdovému řádu, od 1. 4. 2023 budou nové tarify; 
o Dodatek k řádu výběrových řízení; 
o Schváleni doplňující členové do rady vnitřního hodnocení, opětovně z FP prof. 

Režňáková 
o Noví členové etické komise 

 
5. Informace z EK AS FP VUT v Brně 

Prof. Kocmanová sdělila, že EK VUT projednává pravidla sestavení rozpočtu již od 11/22, po předložení 3 
modelů, které byly předloženy děkanům a EK, konečně poslední verze je přijatelná podle modelu na 
datech za rok 2022. V roce 2023 však nastane pokles ve financích vzhledem ke klesajícímu počtu studentů. 
Pravidla FP byla předložena panem děkanem, EK zasedne dne 1. 2. 2023 a dne 6. 2. 2023 bude EK zasedat 
za účasti pana děkana, paní proděkanky, pana tajemníka, paní ředitelky a pánů ředitelů. 

6. Informace z Komise pro strategický rozvoj AS FP  

Doc. Chlebovský sdělil, že pan děkan s proděkany a poradním výborem pracuje na aktualizaci Plánu pro 
strategický rozvoj pro rok 2023. 

7. Informace z SK AS FP 
 

• Ing. Holendová 
o V rámci zasedání SK AS VUT na fakultách, proběhne další zasedání studentských komor 

dne 2. 3. 2023 na FP; 
o Dne 24. 2. 2023 proběhne na FP 24 hod. studentská soutěž BSEC.  

 
8. Různé 

Pan předseda sdělil, že AS VUT schválil termíny řádných zasedání do konce roku 2023. Termíny, o kterých 
byl informován jsou následující: 12.9.2023, 10.10.2023, 7. 11. 2023 a 5. 12. 2023. 

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně schvaluje termíny řádných zasedání AS FP VUT v Brně do konce roku 2023, 
a to 12. 09. 2023 a 10. 10. 2023. 

PRO:   19 
PROTI:  0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 
  



Předběžný program příštího řádného zasedání AS FP VUT: 

1. Úvod a schválení programu 
2. Schválení zápisu z předchozího zasedání AS FP VUT v Brně 
3. Projednávání dokumentu Pravidla sestavení rozpočtu Fakulty podnikatelské VUT v Brně pro 

rok 2023 
4. Informace z kolegia děkana 
5. Informace z AS VUT v Brně 
6. Informace z EK AS FP VUT v Brně 
7. Informace z Komise pro strategický rozvoj AS FP VUT v Brně 
8. Informace z SK AS FP VUT v Brně 
9. Různé 

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně schvaluje předběžný program příštího řádného zasedání AS FP VUT v Brně, 
které se bude konat dne 28. 02. 2023 v 14:30 hod. 

 
PRO:   19 
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 


