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35. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 22. 5. 2014 
zápis 

 

Místo zasedání: místnost 117A – FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:20 

 
Program zasedání: 

1.  Zahájení zasedání a schválení programu 35. řádného zasedání  

2. Volba kandidáta na jmenování děkanem FA VUT v Brně 

3. Projednání rozpočtu  

4. Informace o předání archivu AS FA VUT v Brně 

5. Různé 

6. Závěr 

 
Přítomni: 
 
Členové AS FA VUT v Brně: 

Michael Gabriel 

doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. 

Ing. arch. Jan Kratochvíl - předseda AS FA 

Kateřina Kunzová 

Ing. arch. David Mikulášek 

Ing. arch. BcA. Barbora Ponešová, Ph.D. 

doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. 

Ing. arch. Jan Sochor 

Roman Ženatý 

Ing. arch. Michal Krištof  

Klára Vejvodová - místopředsedkyně AS FA 

doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D. 

 
Hosté: 

Doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. – předseda volební komise 

Doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D. – statutární zástupce děkana FA – jednání opustila před bodem č. 3 

Mgr. Filip Havlíček – tajemník FA  - jednání opustil před projednáváním bodu č. 3 

Tereza Kvapilová – zapisovatelka AS FA 

Mgr. Josef Sobotka – vedoucí Správního odboru rektorátu VUT 



2 

 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ 

 
Zahájení zasedání 
 
Předseda AS FA VUT v Brně (dále AS) zahájil 35. řádné zasedání Akademického senátu a přivítal 
přítomné hosty.  Následovala krátká rozprava ohledně bodu programu č.3. Následně předseda AS 
upozornil všechny přítomné na to, že zasedání AS je nahráváno. 
 
Předseda AS seznámil senát s návrhem programu 35. řádného zasedání. 
 
Program zasedání: 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 35. řádného zasedání  

2. Volba kandidáta na jmenování děkanem FA VUT v Brně 

3. Projednání rozpočtu  

4. Informace o předání archivu AS FA VUT v Brně 

5. Různé 

6. Závěr 

 
Předseda AS se zeptal přítomných, zda mají k programu připomínky, nebo chtějí navrhnout další bod 
programu. Nikdo se o slovo nepřihlásil 
 
 

USNESENÍ 
 
Hlasování o programu 35. řádného zasedání AS FA VUT v Brně: 
 
13 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se hlasování 0 
 
Program byl schválen. 

 

 
2.Volba kandidáta na jmenování děkanem.  
 
Předseda AS předal slovo předsedovi Volební komise (dále VK), docentu Janu Hrubému. Ten informoval 
přítomné, že VK  je přítomná v plném počtu a seznámil všechny přítomné s průběhem volby. Dále 
předložil návrh na upřesnění platné a neplatné úpravy hlasovacího lístku. Požádal předsedu AS, aby 
vydal organizační pokyn. Předseda přednesl návrh na usnesení a vyzval členy AS k rozpravě. Žádné 
připomínky nepadly 
 

USNESENÍ  
 
Platnost hlasovacího lístku: Volič provede volbu zakroužkováním pořadového čísla kandidáta.  
Neplatnost hlasovacího lístku: jinak upravené hlasovací lístky jsou neplatné 
Doporučení: hlasovací lístek odevzdat ve dvojím přeložení ve finálním formátu A6 
 
13 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se hlasování 0 

 
Předseda VK dále seznámil členy AS s dalšími články Volebního a jednacího řádu. Následně přikročil k 
samotnému aktu volby. Členka VK rozdala hlasovací lístky. Předseda VK připomněl správnost volby. 
Ukázal všem přítomným prázdnou volební urnu. Vyzval senátory, aby se ujali aktu volby. Následně tak 
všichni členové AS učinili. 
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Došlo k aktu volby. Vyčistil se stůl, z volební urny byly VK vyndány všechny volební lístky a byla 
provedena revize. Členka VK spočítala volební lístky a nahlas oznámila jejich počet, což bylo 13. 
Dále předseda VK sečetl platné a neplatné volební lístky. Výsledek byl takový, že 9 lístků je platných a 4 
neplatné. Na základě výsledku volby byl kandidátem na jmenování děkanem FA VUT v Brně  dne 22. 5. 
na FA VUT v Brně zvolen Mgr. Rostislav Koryčánek. 
 
15: 34 – Odchází docentka Poslušná a Mgr. Havlíček. 
 
Předseda VK požádal členy VK aby se ještě zdrželi a vypracovali dokument protokolu průběhu volby. 
 
Předseda AS poděkoval VK za její práci. Předseda VK požádal předsedu AS o uvolnění VK a požádal 
přítomného Mgr. Sobotku, zda by mohl být později přítomen u předání protokolu.  
 
Následně odešla VK a většina hostů. 
 
3. Projednání rozpočtu 
 
Předseda AS požádal členy Ekonomické pracovní skupiny, aby zprostředkovali své zážitky ze svého 
zasedání, které proběhlo za přítomnosti předsedy AS, tajemníka fakulty Mgr. Havlíčka a členů EPS 
docentky Petříčkové, Ing. arch. Mikuláška a Kateřiny Kunzové. Slovo si vzala docentka Petříčková 
 
Informovala AS, že na schůzi projednávali otázku celkové částky odměn. Tu rozděluje děkan na 3 
balíčky – odměny prázdninové, vánoční a mimořádné, u kterých není procentuálně dáno jak, což by bylo 
vhodné upřesnit. Dále se jednalo o navýšení rozpočtu pro knihovnu a rozpočtu pro provozní náklady. K 
celkovému navýšení těchto položek by došlo díky snížení položky Rezerva. 
Dále se projednávaly grantové a rozvojové projekty, pronájem Legie a vratné částky, které nebyly 
doplněny v rozpočtu a chybí informace o tom, jakým způsobem jsou rozdělovány. Přerozdělování 
financí bylo podrobeno kritice, mechanismus přerozdělování není transparentní a spravedlivý. Členové 
EPS požádali tajemníka Mgr. Havlíčka, aby do tohoto vnesl světlo. 
 
Ing. arch. Mikulášek připomněl, že úlohou senátu není rozpočet utvářet, ale schvalovat ho.  Řekl, že se 
domnívá, že AS tímto narušuje kompetence vedoucích ústavů navrhování, proděkanů a dalších. Byl toho 
názoru, že by měl být použitý mechanismus, který je teď a že tento nefunguje ne proto, že by byl špatný, 
ale proto, že není kontrolovaný.  
 
Následovala diskuse na téma kompetencí AS. Předseda AS toto zrekapituloval tak, že očekával, že na 
tomto zasedání bod po bodu AS projde rozpočet s vedením, avšak vedení není přítomno. Následovala 
krátká diskuze o dalším postupu. Předseda AS upozornil na nesoulad statutu s reálem; oficiálně existuje 
pouze jeden Ústav navrhování, tudíž připisovat peníze na ústavy, které neexistují, pokládá za legislativně 
rizikové. Dále představil problémy v přerozdělování peněz. Následně proběhla diskuse na toto téma. Bylo 
zmíněno riziko toho, řešit radikálně rozpočet se současným vedením, když zanedlouho nastoupí vedení 
jiné. 
 
V 16:35 se navrátila VK.  
 
Nakonec se senát shodl na následujícím postupu. EPS označí kritické body rozpočtu, členové AS ho 
budou připomínkovat. Připomínky budou postoupeny vedení  
 
4. Informace o předání archivu AS FA VUT v Brně 
Předseda AS informoval AS o tom, že se dohodl s bývalým předsedou AS profesorem Petrem Pelčákem 
na předání archivu a diktafonu. Toto předání se uskuteční před dalším zasedání AS. 
 
5. Různé 
 
Ing. arch. Ponešová navrhla informování AO o průběhu voleb. Předseda AS navrhl, že toto sepíše a pošle 
to členům AS k připomínkám. 
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6. Závěr 
 
Předseda AS navrhl předběžný program 36. zasedání AS FA VUT v Brně: 
 
1.  Zahájení zasedání a schválení programu 36. řádného zasedání  
2. Projednání rozpočtu  
3. Informace o předání archivu AS FA VUT v Brně 
4. Různé 
5. Závěr 
 
Předseda přednesl usnesení o termínu a místě konání 36. zasedání AS FA VUT v Brně a senát přikročil k 
hlasování. 
 

USNESENÍ 
 
36. zasedání AS FA VUT proběhne dne 11. 6. 2014, v 10:00 v místnosti A117 
 
12 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 1 (Klára Vejvodová)  

 
 
 
Na závěr si vzal slovo předseda VK docent Jan Hrubý. Informoval AS, že po přezkoumání volebních lístků 
shledali, že volba byla platná. Vyhotovili (VK) protokol o volbě a sčítací listinu, kterou předal předsedovi 
AS. Dokumenty byly archivovány. Předseda AS podepsal (a tím i přebral) originál i kopie volebních 
dokumentů. Originál sčítací listiny jde do archivu. Mgr. Sobotka na vyzvání docenta Hrubého potvrdil 
správnost průběhu volby. Předseda AS poděkoval členům volební komise. 
 
Zasedání končí. 
 
 
 
 
Zapsala:  Tereza Kvapilová      Dne 22. 5. 2014 
 
Verifikoval: Ing. arch. Jan Kratochvíl     Dne 9. 6. 2014 


