
 
 

ZÁPIS Z 10. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 21. 4. 2015 

 
místo zasedání: A 117 -  FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek zasedání: 15:05, konec zasedání: 15:55 

 

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 

Michael Gabriel 

doc. Ing. arch. Karel Havliš 

Ing. arch. Pavel Jura 

Bc. Tereza Kvapilová 

doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský 

Ing. arch. David Mikulášek 

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: 

---- 

Zapisovatel: 

Ing. arch. Libor Urbánek 

 

 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ  

 

Zahájení zasedání 

Předsedkyně AS FA VUT v Brně zahájila 10. řádné zasedání AS FA představením programu zasedání.  

 

1. Schválení Programu zasedání AS FA VUT 

Doc. Petříčková dala hlasovat o programu 10. řádného zasedání AS FA VUT v Brně. 

 

 

 

 

 

USNESENÍ  

AS FA schvaluje program 10. řádného zasedání AS F VUT. 

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

Program byl schválen. 

 



 
 

Program 10. řádného zasedání AS FA 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 10. řádného zasedání AS FA VUT 

2. Schválení návrhu děkana na jmenování interního člena VR 

3. Schválení Výroční zprávy za r. 2014 

4. Předložení a projednání návrhu rozpočtu na r. 2015 

5. Různé – informace z AS VUT 

6. Závěr 

 

2. Schválení návrhu děkana na jmenování interního člena VR 

Předsedkyně doc. Petříčková připomněla senátorům, že nově navrhovaný interní člen VR FA je prof. 

Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA - děkan FAST. Poté zahájila rozpravu. 

Doc. Havliš se táže pana děkana, zda-li bude i on členem VR FAST. Děkan odpovídá, že ano. 

Po krátké rozpravě dává předsedkyně hlasovat o schválení upravené aktualizace. 

 

 

 

 

 

 

3. Schválení Výroční zprávy za r. 2014 

Doc. Petříčková připomíná senátorům jejich možnost zaslání připomínek děkanovi k úpravě Výroční 

zprávy v uplynulých týdnech s tím, že pan děkan přislíbil jejich zapracování. Dále uvádí, že Výroční 

zprávu nakonec připomínkovala pouze ona (jako předsedkyně senátu) a arch. Foretník. 

15:10 – přichází doc. Makovský. 

Děkan shrnul, že se jednalo zejména o formální připomínky typu grafika, číslování apod., jež není 

problém zapracovat. Na další připomínky týkající se dění okolo volby nového děkana reagoval 

textem popisujícím tehdejší situaci, a který navrhuje vložit do prvního odstavce Výroční zprávy k bodu 

A. Po té onen text přednesl senátorům. 

15:17 – přichází arch Foretník. 

Doc. Petříčková zahájila rozpravu, při níž přednesla svůj názor – dokument, který má AS FA 

schvalovat by měl mít již finální podobu, a proto navrhuje Výroční zprávu prvně upravit a až poté 

schvalovat. 

Děkan reaguje, že na tento postup přistoupí s tím, že se případné připomínkování ukončí k dnešnímu 

dni. 

Doc. Petříčková připomíná, že AS finální úpravu Výroční zprávy, kromě verbálního představení 

panem děkanem neobdržel, a proto tedy za sebe předpokládá, že se musí schválit až její upravená a 

definitivní verze. 

USNESENÍ  

AS FA schvaluje jmenování interního člena VR FA prof. Drochytky (děkana 

FAST). 

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

AS schválil usnesení. 



 
 

Arch. Foretník oponuje děkanovi jednacím řádem, podle kterého by měla být po vydání konečné 

podoby Výroční zprávy ještě třítýdenní lhůta k jejímu připomínkování. Současně připouští, že se 

zpráva dá považovat za dostatečně předjednanou. 

Doc. Petříčková navrhuje přeposlat definitivní podobu Výroční zprávy jí jako předsedkyni a ona pak 

tento dokument redistribuuje mezi ostatní senátory. Děkan s tímto postupem souhlasí. 

 

4. Předložení a projednání návrhu rozpočtu na r. 2015 

Doc. Petříčková připomíná, že senátoři obdrželi finální návrh rozpočtu FA na rok 2015. K projednání 

návrhu rozpočtu zasedla ekonomická skupina AS, která se usnesla na závěru v podobě jedné 

připomínky: 

- Položka – mobily – hovorné pro mezinárodní spolupráci (spojené s osobou prof. 

Šlapety)  

ES AS navrhuje hradit tuto položku z financí ústavu teorie, který má i tak nejvyšší rozpočet a už 

z minulého roku má převedeny nevyčerpané prostředky ve výši cca 74 00 Kč. 

Tajemník navrhuje nechat rozpočet tak, jak je navržen a náklady na hovorné v rámci mezinárodní 

spolupráce po zúčtovacím období přepsat dle konkrétních výdajů na úkor jednotlivých ústavů. 

Děkan se přikládá k návrhu tajemníka – přeúčtování nákladů na úkor ústavu. 

15:37 – dostavila se arch. Hybská. 

Arch. Foretník navrhuje ponechat rozpočet tak, jak je a do příštích let vyřešit celkový princip řešení 

nákladů na hovory v rámci zahraniční spolupráce. 

Předsedkyně se ujišťuje, že prostředky budou na konci zúčtovacího období přepsány do nákladů 

ústavu. Děkan – pokud se na tom senát usnese, tak ano. 

Doc. Petříčková se táže děkana, jestli bude požadovat pro schválení rozpočtu zkrácenou lhůtu s tím, 

že rozpočet byl projednán. 

Děkan žádá AS o zkrácenou lhůtu. 

 

  

USNESENÍ  

AS FA schvaluje zkrácenou lhůtu 14 dní pro schválení návrhu rozpočtu na r. 2015. 

12  pro návrh, 0  proti návrhu, zdrželi se hlasování 1(Mikulášek) 

AS schválil usnesení. 

 

 

5. Různé 

Předsedkyně doc. Petříčková vyzývá senátory k námětům na diskusi do bodu Různé. 

 

Arch. Mikulášek upozorňuje na dlouhodobý problém s jeho účastí na úterních zasedáních AS a táže se 

na možnost změny tohoto termínu, který se bude odvíjet od předem daného harmonogramu. 

Arch. Foretník navrhuje se i nadále domlouvat na každém termínu zasedání individuálně na 

předchozím zasedání. 

Děkan připomíná, že úterky jsou již zavedeným termínem práv pro tyto události a váže se na něj i 

celková koncepce rozvrhu výuky. 



 
 

Arch. Mikulášek akceptuje tuto skutečnost.  

 

 

6. Závěr 

Předsedkyně doc. Petříčková ukončuje zasedání a dává hlasovat o dalším termínu 11. řádného 

zasedání AS FA, který je navržen na středu 6. 5. 2015 v 15:00.  

Návrh předběžného programu 11. řádného zasedání AS FA VUT 

1. Schválení programu a zahájení 11. řádného zasedání 

2. Schválení návrhu rozpočtu na r. 2015 

3. Různé 

4. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:         Ing. arch. Libor Urbánek 

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

USNESENÍ  

AS FA schvaluje termín 11. řádného zasedání na středu 6.5. 2015 v 15:00. 

12 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 1 (Mráz) 

AS schválil termín příštího zasedání. 

 

 

 

 

 


