
ZÁPIS Z 7. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 3. 3. 2015 

 
místo zasedání: A 117 -  FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek zasedání: 15:08, konec jednání: 17:20 

 
Přítomni: 

Členové AS FA VUT v Brně: 
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D., předsedkyně AS FA VUT  
Ondřej Mráz, místopředseda  AS FA VUT  
Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. 
Michael Gabriel doc.  
Ing. arch. Karel Havliš  
Bc. Tereza Kvapilová 
doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský 
Ing. arch. David Mikulášek  
Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D. 
Bc. Lucie Nippertová  
Ing. arch. Pavel Jura  
Tereza Dvořáková 
 
Hosté: 
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc., děkan FA  
Ing. arch. Bohumila Hybská, členka AS VUT  
Mgr. Filip Havlíček, tajemník FA 
Ing.arch. M. Bímová 
E. Pavlovská 
N. Koževnikovová 
Filip Musálek 
 
Omluveni: 

 
MgA. Jan Šebánek 
 
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ 
 
Zahájení zasedání 
 
Předsedkyně AS FA VUT v Brně zahájila 7. řádné zasedání AS  FA. 
 
15:10 přichází doc. Havliš. 
15:11 přichází arch. Hybská 
 
1. Schválení programu 7. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 
 
Předsedkyně AS seznámila senát s návrhem programu 7. řádného zasedání. 
 
Program zasedání: 
 
1. Zahájení zasedání a schválení programu 7. řádného zasedání AS FA VUT  
2. Projednání materiálů předložených děkanem FA – Zpráva o hospodaření FA 2014, Předběžný návrh 
rozpočtu na 2015, Pravidla sestavení rozpočtu  
3. Předložení aktualizace DZFA děkanem FA  
4. Zpráva ekonomické pracovní skupiny  
5. Různé  
6. Závěr 
 
Po krátké rozpravě se členové senátu dohodli na přesunutí pořadí některých bodů. Předsedkyně přečetla 



program v upravené podobě. 
 
1. Zahájení zasedání a schválení programu 7. řádného zasedání AS FA VUT  
2. Předložení aktualizace DZFA děkanem FA  
3. Projednání materiálů předložených děkanem FA – Zpráva o hospodaření FA 2014, Předběžný návrh 
rozpočtu na 2015, Pravidla sestavení rozpočtu  
4. Zpráva ekonomické pracovní skupiny  
5. Různé  
6. Závěr 
 

Usnesení: 
 
Hlasování o programu 7. řádného zasedání AS FA VUT v Brně: 
 
10 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování – 0, 
Program byl schválen. 

 
2. Předložení aktualizace DZFA děkanem FA 
 
15:26 přichází doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský 
 
Předsedkyně předala slovo děkanovi, který informoval senátory o proběhlém procesu příprav aktualizace 
DZFA.  Děkan sdělil, že dokument sleduje politiku VUT a MŠMT. Děkan zároveň požádal senátory, zda by bylo 
možné, v případě, že senát nebude mít připomínky vstupující do předloženého dokumentu, aby byl 
dokument schválen. Následně na toto téma proběhla diskuse, ve které senátoři sdělovali své připomínky. 
 
15:26 přichází Ing. arch. Foretník.  
 
Ing. arch. Mléčka se zajímal o reálný dopad dokumentu na chod fakulty. Dále ho také zajímalo, proč není 
v dokumentu konkrétně uvedena profilace fakulty, důvod zamýšleného navýšení počtu studentů MSP a  
konkrétní způsoby dosažení stanovených cílů. Nakonec vznesl otázku k bodu týkajícího se změny časové 
dotace reakreditovaného BSP, jelikož se závěrem uvedeným k tomuto bodu v dokumentu nesouhlasil. 
 
K tomuto tématu se následovně vyjádřila větší část senátorů a na toto téma se rozběhla diskuse. Ing.arch. 
Mikulášek poznamenal, že záměr vyhodnotit dopady změny časové dotace byl uveden i v minulé aktualizaci, 
ale k vyhodnocení stále reálně nedošlo.  Děkan požádal senátory, aby navrhli konkrétní úpravu textu. 
 
Další diskuse proběhla nad nutností tento dokument vůbec schvalovat a také nad nutností schválit ho v co 
nejbližší době. Děkan upozornil senát na to, že je nutné postupovat dle pravidel a předpisů VUT a dále také na 
to, že všechny ostatní fakulty už obdobný dokument dávno schválily.  
 
Dále se diskutovalo nad problematikou změny dislokace FA zmíněné v dokumentu. Ing. arch. Hybská 
informovala senátory o současné situaci a výhledech na dislokace a také celkové finanční situaci VUT. Ing. 
arch. Mikulášek vyjádřil pochyby nad zařazováním fragmentu nového dlouhodobého záměru do aktualizace 
záměru starého.  
 
Předsedkyně senátu a Ing. arch. Hybská se domluvily na zlepšení přeposílání dokumentů od zástupců v AS 
VUT senátorům AS FA a naopak. Poté se diskuse vrátila k problematické větě týkající se změny časové dotace. 
Proběhla dohoda o jejím vyškrtnutí. Předsedkyně senátu vyjádřila pochyby nad tímto postupem. Ing. arch. 
Mikulášek upozornil senátory na to, že tímto způsobem by se toho z dokumentu dalo vyškrtat víc – například 
upozornil na kapitolu „Profilace a strategie dislokace fakulty“, ve které se ale nic o profilaci nevyskytuje.   
 
Děkan na závěr tohoto bodu požádal o zkrácenou lhůtu projednávání dokumentu a senát zformuloval 
usnesení. 
 
 
 



Usnesení:  
 
AS FA VUT v Brně schvaluje zkrácení předkládací lhůty předloženého návrhu na Aktualizaci dlouhodobého 
záměru pro rok 2015 na 14 dnů s úpravou vypuštěním věty „Obecně však pokles hodinové dotace ve svém 
dopadu a vzhledem k charakteru výuky na fakultě nepřinesl žádné komplikace.“ 
 
9 pro návrh, 0 proti návrhu,  zdržel se hlasování – 3 (Ing. arch. David Mikulášek, Bc. Lucie Nippertová, Ing. arch. 
Pavel Jura) 

 
3.  Projednání materiálů předložených děkanem FA – Zpráva o hospodaření FA 2014, Předběžný 
návrh rozpočtu na 2015, Pravidla sestavení rozpočtu 
 
Předsedkyně AS si bere slovo a navrhuje probrat bod 3. zároveň s bodem následujícím. Dále informuje 
senátory o tom, že ekonomická pracovní skupina se v průběhu minulého týdne sešla a projednala předložené 
dokumenty. Vzhledem k tomu, že pan děkan požádal o písemné zpracování připomínek, EPS je předkládá 
v požadované podobě. Dále doc. Petříčková tyto připomínky EPS k  Zprávě o hospodaření FA 2014 
představila senátu. 
 
16:44 odchází Ing. arch. Mléčka. 
 
Dále padl dotaz ohledně dalšího předloženého dokumentu, Směrnice děkana č. xx/2015, neboť senátorům 
nebylo zcela jasné, zda tento dokument již vstoupil v platnost nebo ne a jak k němu má senát vůbec 
přistupovat. Děkan senátu vysvětlil, že se jedná o nový materiál, který vznikl posloupností od VUT a jedná se 
o předstupeň pro tvorbu rozpočtu. V platnost zatím nevstoupil, jedná se pouze o nejnovější verzi. 
 
Senát dále rozebíral svou problematickou pozici vůči tomuto dokumentu – jedná se o směrnici děkana, 
kterou AS FA neschvaluje, zároveň se ale jedná o dokument ovlivňující přerozdělování rozpočtu, a jako takový 
musí být podstoupen schválení senátu. Tento paradox vyplývá z odlišností statutu FA od statutu VUT. Děkan 
přislíbil, že se na tento problém dotáže na rektorátě. 
 
Dále se EPS dohodla na schůzce s děkanem a tajemníkem fakulty ve věci připomínek ke Zprávě o 
hospodaření FA 2014 a připravovaného rozpočtu. 
 
5. Různé  
 
Předsedkyně se dotázala členů senátu, zda má někdo z nich příspěvek do různého. Nikdo se s žádným 
příspěvkem nepřihlásil. 
 
6. Závěr  
 
Předsedkyně přednesla usnesení o termínu a místě konání 8. zasedání AS FA VUT v Brně a senát přikročil k 
hlasování. 
 

Usnesení: 
 
8. zasedání AS FA VUT proběhne dne  17. 3. 2015,  v 15:00 v místnosti A117 
 
10 pro návrh, 1 proti návrhu (Ing. arch. Jan Foretník Ph.D.), zdržel se hlasování – 1 (Ing. arch. David Mikulášek) 

 
 
 
Zapsala: Bc.Tereza Kvapilová        dne 9. 3. 2015 
 
Verifikovala: doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.        dne 15. 3. 2015 


