
 
 

ZÁPIS Z 9. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 7. 4. 2015 

 
místo zasedání: A 117 -  FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek zasedání: 15:10, konec zasedání: 16:15 

 

Přítomni: 

Členové AS FA VUT v Brně: 

doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D., předsedkyně AS FA VUT 

Ondřej Mráz, místopředseda AS FA  

Tereza Dvořáková 

Ing. arch. Jan Foretník , Ph.D 

doc. Ing. arch. Karel Havliš 

doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský 

Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D 

Bc. Lucie Nippertová 

MgA. Jan Šebánek 

Hosté: 

doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.,  děkan FA 

Mgr. Filip Havlíček, tajemník FA 

Omluven: 

Michael Gabriel 

Ing. arch. Pavel Jura 

Bc. Tereza Kvapilová 

Ing. arch. David Mikulášek 

Zapisovatel: 

Ing. arch. Libor Urbánek 

 

 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ  

 

Zahájení zasedání 

Předsedkyně AS FA VUT v Brně zahájila 9. řádné zasedání AS FA představením programu zasedání.  

 

1. Schválení Programu zasedání AS FA VUT 

Doc. Petříčková dala hlasovat o upravené podobě programu 8. řádného zasedání AS FA VUT v Brně. 

 

 

 

 

 

USNESENÍ  

AS FA schvaluje program 8. řádného zasedání AS F VUT. 

8 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 0 

Program byl schválen. 

 



 
 

Program 8. řádného zasedání AS FA 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 9. řádného zasedání AS FA VUT 

2. Předložení návrhu děkana na jmenování interního člena VR 

3. Předložení výroční zprávy za r. 2014 děkanem 

4. Různé – informace z AS VUT 

5. Závěr 

 

2. Předložení návrhu děkana na jmenování interního člena VR 

Předsedkyně doc. Petříčková vyzvala pana děkana k představení jeho návrhu. 

Děkan seznámil senátory se záměrem rozšířit řady VR FA o dalšího interního člena prof. Ing. 

Rostislava Drochytku, CSc., MBA - děkana FAST. Děkan Hrubý si od tohoto rozhodnutí slibuje lepší 

komunikaci mezi fakultami. Zároveň děkan požádal o zkrácení lhůty projednání. 

15:15 – přichází doc. Makovský. 

Doc. Petříčková vyzývá členy AS k připomínkování a současně upozorňuje, že při schválení nového 

člena by se stav změnil na 9 interních členů a 4 externí členy, což stále odpovídá legislativnímu 

určení poměru zastoupení interních a externích členů. 

Po krátké rozpravě dává předsedkyně hlasovat o schválení upravené aktualizace. 

 

 

 

 

 

 

3. Předložení Výroční zprávy za r. 2014 děkanem 

 

Předsedkyně informuje o předložení zprávy a připomíná, že projednání spadá do  standardní 

předkládací lhůty 3 týdnů.  

Děkan – zpráva je z větší části dílem předchozího vedení, má 28 stran a zahrnuje několik částí, které 

nejsou úplnou nutností, ovšem pro objektivní pohled na uplynulý rok mohou být ve zprávě 

ponechány – zpráva má být jakýmsi inspiračním zdrojem pro další roky.  

Děkan dále uvádí, že výroční zpráva je již v konečné podobě a žádá AS o její prostudování a o 

projednání ve zkrácené lhůtě 14 dní.  

Doc. Petříčková žádá senátory o připomínkování.  

Bc. Nippertová upozorňuje na nepřesnosti v uvádění některých jmen – například jejího. 

Doc. Petříčková dále upozorňuje na některé stylistické nedostatky a navrhuje, aby před vydáním 

finální podoby zprávy proběhla jejich revize. 

Rozběhla se krátká debata nad konkrétními formálními nedostatky - děkan navrhuje věnovat se 

obsahové stránce věci s tím, že formální nedostatky budou opraveny. Zároveň žádá senátory o 

souhrn všech jejich podnětů na opravu. 

15:28 – se dostavil arch. Kristek 

USNESENÍ  

AS FA schvaluje zkrácení předkládací lhůty na 14 dní ve věci předložení návrhu na 

jmenování interního člena VR FA: 

Prof. Ing. Rostislav DROCHYTKA, CSc., MBA  -  děkan FAST 

9 pro návrh, 0 proti návrhu, zdrželi se hlasování 0 

AS schválil usnesení. 

http://www.fce.vutbr.cz/obecne/Drochytka.asp


 
 

Doc. Havliš navrhuje stanovit termín zpracování drobných oprav. Děkan navrhuje termín 15. 4. 2015, 

do kterého lze zasílat podněty na opravy přímo děkanovi. Po zapracování těchto připomínek bude 

opravená zpráva předložena AS ke schválení. Děkan zároveň žádá o dodržení celkové struktury této 

zprávy. 

Doc. Petříčková ještě poukazuje na absenci některých vývojových událostí ve věci volby děkana. 

Arch. Mléčka považuje věc dostatečně rozebranou v rámci tehdejších zápisů z minulých zasedání AS 

apod. 

Arch. Foretník souhlasí s arch. Mléčkou a navrhuje spíše vložit kapitolu s výčtem jednotlivých osob, 

které se v tomto období střídaly v jednotlivých funkcích vedení. 

Doc. Petříčková se ztotožňuje s názorem arch. Foretníka. 

  

USNESENÍ  

AS FA schvaluje zkrácení předkládací lhůty na 14 dní ve věci předložení návrhu 

dokumentu Výroční zprávy za r. 2014. 

9 pro návrh, 0 proti návrhu, zdrželi se hlasování 0 

AS schválil usnesení. 

 

 

4. Různé 

Předsedkyně žádá arch. Hybskou o poskytnutí informací ohledně rozpočtu VUT na rok 2015 

projednávaného AS VUT. 

Arch. Hybská – z důvodu vysokých ztrát v rozpočtu VUT (financování AdMaS a CEITEC) , plynou pro 

fakultu ze strany VUT zejména tyto výzvy: 

 

- Je třeba šetřit a zvažovat narůstání výdajů oproti minulému roku. 

- Jednotlivá hospodářská střediska (jednotlivé fakulty, rektorát apod.) by měla mít 

nějaký hospodářský zisk. 

 

Tajemník Mgr. Havlíček doplňuje, že na základě schválené části rozpočtu VUT 2015 vypracoval 

podrobný rozpočet fakulty, který předal panu děkanovi. Tato verze ještě čeká na některá drobná 

doplnění a finální verze bude předána AS FA. Dále tajemník vysvětlil, že i přes celkovou finanční 

ztrátu VUT fakulta v zásadě o žádné finanční prostředky nepřijde. Dle dohody děkana FA s kvestorem 

VUT dojde k výměně finančních prostředků z  FRIMu za prostředky z FPP, což se jeví dokonce 

výhodné.  Toto opatření je přechodným řešením, které by v tomto režimu mělo fungovat výhledově 

následující tři roky.  

Doc. Petříčková se dále táže tajemníka na fond odměn a jeho údajnou legislativní nutnost. 

Tajemník vysvětluje, že zákonem je dán pouze rezervní fond a ne fond odměn. Fond odměn měl 

sloužit k odměňování managementu fakulty za kladné hospodářské výsledky, ovšem rozpočet FA 

není takový, aby odměny mohly být uplatňovány. 

 

 

5. Závěr 

Předsedkyně ukončuje zasedání a dává hlasovat o dalším termínu 10. řádného zasedání AS FA, který 

navrhuje na úterý 21. 4. 2015 v 15:00.  

 



 
 

Návrh předběžného programu 10. řádného zasedání AS FA VUT 

1. Schválení programu a zahájení 10. řádného zasedání 

2. Schválení návrhu děkana na jmenování interního člena VR 

3. Schválení Výroční zprávy za r. 2014  

4. Různé 

5. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:         Ing. arch. Libor Urbánek 

Verifikovala:                                                  doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.          

USNESENÍ  

AS FA schvaluje termín 10. řádného zasedání na úterý 21. 4. 2015 v 15:00. 

9 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 0 

AS schválil termín příštího zasedání. 

 

 

 

 

 


