
 
 

ZÁPIS Z 20. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 15. 12. 2015 

 
místo zasedání: A 117 -  FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek zasedání: 15:00 konec zasedání: 15:50 

 

Přítomni: 

Členové AS FA VUT v Brně: 

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

doc. Ing. arch. Karel Havliš, příchod 15:20 

Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D., příchod 15:13 

Ing. arch. Mléčka, Ph.D. 

Ing. arch. Pavel Jura 

MgA. Jan Šebánek 

Bc. Tereza Kvapilová 

Bc. Lucie Nippertová 

Bc. Michael Gabriel 

Ing. Arch. Marta Bímová 

Hosté: 

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

Mgr. Filip Havlíček - tajemník děkana 

Ing. arch. Bohumila Hybská, příchod 15:13 

 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ  

 

1. Zahájení zasedání 

Předsedkyně AS FA VUT představuje navržený program a navrhuje hlasování o programu 20. řádného 

zasedání AS FA VUT. Aktuálně je přítomno 8 senátorů. 

 

Program 20. řádného zasedání AS FA 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 20. řádného zasedání AS FA VUT 
2. Stav čerpání rozpočtu za období 1-10/2015 
3. Představení nové zapisovatelky 
4. Informace o schválení dodatku statutu FA VUT 
5. Různé 
6. Závěr 
 
 
 

 

 

 

 

 

2. Stav čerpání rozpočtu za období 1-10/2015 
Pan tajemník informuje o čerpání rozpočtu. Fakulta zatím hospodaří dle plánu. Vývoj naznačuje, že 

nebude nutné dofinancování rozpočtu z FPP ve výši 2 200 000 Kč. Celkový stav čerpání rozpočtu za rok 

2015 by měl být k dispozici od druhé poloviny ledna. Od ledna bude postupně zpracováván návrh 

USNESENÍ  

AS FA schvaluje program 20. řádného zasedání AS FA VUT. 

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

Program byl schválen. 

 



 
 

rozpočtu na rok 2016. Stejně tak budou postupně zpracovány nové pravidla čerpání rozpočtu 2016 a 

následně dojde k předložení samotného rozpočtu pro rok 2016. 

 

příchod arch. Foretník 

3. Představení nové zapisovatelky 
Předsedkyně AS FA VUT představila novou zapisovatelku, která bude pravidelně vytvářet zápisy ze 
zasedání akademického senátu. Novou zapisovatelkou je Ing. arch. Pavla Kilnarová a předsedkyně AS FA 
VUT navrhla hlasovat jmenování nové zapisovatelce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Informace o schválení dodatku statutu FA VUT 
Předsedkyně AS FA VUT  informovala o schválení dodatku statutu FA VUT (dále jen "dodatek") 
akademickým senátem VUT, čímž dochází k úpravě článku 17 Členění FA. Schválení tohoto dodatku 
eliminuje chybné číslování přílohy statutu, pod kterou byla a je uvedena Organizační struktura FA.  
odchod arch. Hybská 
Předsedkyně sdělila, že nebyla informována o schválení dodatku prostřednictvím zástupců členů AS VUT 
(arch. Hybská, prof. Šlapeta, arch. Bímová), a proto byla nucena kontaktovat sekretariát předsedy AS VUT 
s cílem získání této důležité informace. V současnosti je dokument již zveřejněn na webu fakulty jako 
Dodatek č.1 ke Statutu FA. 
příchod arch. Hybská, doc.Havliš 
 

5. Různé 
Bc. Nippertová vznesla dotaz na pana děkana na rozeslání otázek k magisterským státnicím z předmětu 
teorie A+U obor architektura. Děkan reagoval na dotaz tím, že byl vznesen dotaz ze strany proděkana pro 
výuku na garanta předmětu, zda nechce pozměnit otázky, zatím bez odpovědi. Děkan proto rozhodl, že 
budou otázky zveřejněny v podobě stejné jako v loňském roce. 
Dále se rozpoutala diskuze nad tématem vhodnosti otázek v jednotlivých předmětech státnice MSP. 
 
Děkan fakulty dále  informoval členy AS FA VUT o jednání s rektorem VUT, a to především nad těmito 
dokumenty: 
1. Hodnocení aktualizace dlouhodobého záměru FA za rok 2015 
2. Výroční zpráva 2015 
3. Dlouhodobý záměr pro rok 2016 
Vznikl zápis z tohoto jednání. Děkan čeká na formulaci textu zápisu, aby mohl vznést připomínky. Poté 
bude zápis z jednání postoupen k projednání AS FA VUT, pravděpodobně v lednu. Dále děkan shrnul další 
termíny vyhotovení důležitých dokumentů, které budou postupně postoupeny k projednání senátem. 
Výroční zpráva Fakulty architektury za rok 2015 je dalším dokumentem k projednání. V současnosti se 
čeká na uzavření financování za rok 2015. Postoupena AS FA VUT bude v průběhu února. 
Ing. arch. Jura vznesl dotaz na podobu připomínek rektora k těmto dokumentům. 
Děkan informoval o tom, že se jedná o pravidelné jednání, které probíhá se všemi děkany jednotlivých 
fakult a mělo spíše informativní charakter. Rektora zajímaly především informace o počtech studentů, 
udržitelnost financování studentů, jakým způsobem budeme fakultu směřovat ke spolupráci s praxí, stav 
komunikace se zahraničními univerzitami pro Erasmus studentů i zaměstnanců a také otázka 
doktorského studia a možnost zavést povinnou praxi v zahraničí v rámci doktorského studia. 
 
Bc. Nippertová vznesla dotaz, zda někdo řeší grafiku webu FA po změně loga fakulty.  
Proběhla krátká diskuse na toto téma. Děkan fakulty vyslovil přání, aby byla podoba webu fakulty 
aktualizována a vyslovil možnost nad konkrétním postupem jednat v lednu 2016.  
 
 
 

USNESENÍ  

AS FA schvaluje Ing. arch. Pavlu Kilnarovou na pozici zapisovatelky AS FA VUT. 

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

Program byl schválen. 

 



 
 

6. Závěr 
Návrh zasedání 9. 2. 2016 v 15 h. s návrhem programu  
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 21. řádného zasedání AS FA VUT 
2. Dokumenty dlouhodobého záměru FA 
3. Výroční zpráva FA 2015 
4. Čerpání rozpočtu za rok 2015 
5. Různé 
6. Závěr 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Navržený program byl schválen. 

 

 

Zapsala:  Ing. arch. Kilnarová 

Verifikovala doc. Ing. Petříčková, Ph.D. 


