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ZÁPIS 36. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 11. 6. 2014 
 

Místo zasedání: místnost 117A – FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek jednání: 10:05, konec jednání: 12:30 

 
Přítomni: 
 
Členové AS FA VUT v Brně:  
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.  
Ing. arch. Jan Kratochvíl - předseda AS FA  
Ing. arch. Michal Krištof  
Kateřina Kunzová  
Ing. arch. David Mikulášek  
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.  
Ing. arch. Jan Sochor  
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.  
Roman Ženatý  
 
Hosté: 
Doc. Ing. Miloslav Meixner CSc., člen AS VUT  
Tereza Kvapilová – zapisovatelka AS FA  
Petr Koláček 
 
Omluveni: 
Ing. arch. BcA. Barbora Ponešová, Ph.D.  
MgA. Jan Šebánek  
 
 
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ 
 
Zahájení zasedání 
Předseda AS FA VUT v Brně (dále AS) zahájil 36. řádné zasedání Akademického senátu a pozdravil 
přítomné hosty.  
 
 
1. Schválení programu 36. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 
Předseda AS seznámil senát s návrhem programu 36. řádného zasedání. 
 
Program zasedání: 
1 Zahájení zasedání a schválení programu 36. zasedání 
2 Slib nového člena AS FA  
3 Usnesení k Návrhu rozpočtu FA 2014 
4 Informace o předání archivu AS FA VUT v Brně 
5 Zařazení volby místopředsedy AS FA VUT na program dalšího zasedání 
6 Urychlené zajištění školení pro senátory na téma statut FA a volební a jednací řád AS FA 
7 Různé 

8 Závěr 
 

USNESENÍ 
 
Hlasování o programu 36. řádného zasedání AS FA VUT v Brně: 
 
9 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování – 0, 
Program byl schválen. 
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2. Slib nového člena AS FA  
 
Předseda AS informoval přítomné o tom, že vzhledem k ukončení svých studií na FA VUT v Brně 
zaniklo členství v AS místopředsedkyni AS, slečně Kláře Vejvodové. Přivítal mezi přítomnými studenta 
Petra Koláčka, kterého předem kontaktoval a vyzval ho, aby nahradil slečnu Vejvodovou na pozici člena 
AS FA VUT. Petr Koláček toto přijal. Předseda AS vyzval Petra Koláčka, aby složil slib senátora, a ten tak 
učinil. Tímto aktem byl AS FA VUT v Brně doplněn o dalšího náhradníka v pořadí dle Protokolu voleb do 
AS FA konaných 11.10.2011. 
 
 
3. Usnesení k Návrhu rozpočtu FA 2014 
 
Slova se ujal předseda AS. Upozornil na to, že projednávání rozpočtu probíhá lehce nestandardně, jako 
reálné uvedl dvě možnosti – hlasovat o původní verzi rozpočtu nebo uzavřít na zasedání připomínky 
AS k rozpočtu a podstoupit je vedení; o rozpočtu pak hlasovat až na dalším zasedání AS. 
 
Docent Kopáčik připomněl, že když pokud senát nějaké připomínky má, měl by je probrat. 
 
Ing. arch. Sochor uvedl, že všechny poznámky se týkají nikoliv samotných částek, ale jejich 
rozklíčování. Všechna navýšení, až na výjimky, se berou z rezerv, tím pádem i kdyby se rozpočet 
odsouhlasil na tomto senátu, nic nebrání tomu, aby vedení na základě připomínek navýšilo některé 
položky posléze. 
 
Na to se vedla krátká rozprava o termínu příštího zasedání a termínech dalších prázdninových 
zasedání. 
 
Předseda AS opět načal rozpravu o rozpočtu. Uvedl jednotlivé připomínky. Ke každé se vedla krátká 
rozprava, na základě které byly připomínky uvedeny do finální podoby. 
 
Znění připomínek je shrnuto do dokumentu, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
 
Předseda AS navrhl rozpravu ukončit a připomínky předat. Senátoři se po krátké diskusi dohodli na 
tom, že by mělo být odhlasováno usnesení týkající se připomínek. 
 

USNESENÍ: 
 
Rozpočet byl předložen a projednán nejprve EPS, následovně na zasedání AS. AS se usnesl na znění 
připomínek k Návrhu rozpočtu 2014 předloženém 11.6.2014, a pověřil předsedu AS k předání připomínek 
vedení FA. 
 
10 pro návrh, 0 proti návrhu, zdrželi se hlasování  - 0 

 
4. Informace o předání archivu AS FA VUT v Brně 
 
Předseda AS informoval AS o tom, že archiv i diktafon byl předán. 
 
5. Zařazení volby místopředsedy AS FA VUT na program dalšího zasedání 
 
Předseda AS přednesl návrh usnesení a postoupil jej k hlasování. 
 

USNESENÍ: 
 
Bod Volba místopředsedy AS FA VUT bude zařazen do programu 37. zasedání AS FA VUT v Brně. 
 
10  pro návrh, 0 proti návrhu, zdrželi se hlasování  - 0 
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6. Urychlené zajištění školení pro senátory na téma statut FA a volební a jednací řád AS FA 
 
Předseda AS zahájil rozpravu k tomuto bodu a vzyval Ing. arch. Jana Sochora, na jehož žádost byl bod 
do programu zasedání zařazen, aby si vzal slovo. Byl toho mínění, že AS nemůže opakovat chyby z 
minula. Měl by se vyvarovat porušování daných pravidel. Z tohoto důvodu navrhl přidat tento bod do 
programu. 
 
Předseda AS upozornil na to, že Centrum vzdělávacích aktivit není připraveno na nestandartní situace. 
Domníval se, že AS by si mohl pouze probrat operativní postupy. Navrhl, že vzhledem k současné době 
by se AS mohl domluvit na formách využívání e-mailové komunikace. Ing. arch. Sochor namítl, že toto 
samozřejmě může být zapracováno do jednacího řádu, ale dokud to tam není, tak takto konat nelze. 
Poté se strhla diskuse ohledně nedávných záležitostí týkajících se připomínek k rozpočtu řešených 
právě přes mailovou komunikaci. Ing. arch. Mikulášek připomněl, že AS je orgán kolektivní a proto by 
se měl rozhodovat kolektivně; ne jako skupina individualit. Předseda AS připomněl, že celá kauza 
vychází z nestandartní situace, kdy vedení není přítomno a AS vede místo dialogu monolog, který posílá 
dál. Zhodnocením nestandardnosti situace ukončil rozpravu. 
 
7. Různé 
 
Předseda AS informoval AS o dokumentu o průběhu voleb, který zpracoval a který hodlá poskytnout 
AO. Ing. arch. Sochor se dotázal, zda by bylo možné do dokumentu zapracovat chronologii první volby a 
věcí jí se týkajících. Předseda reagoval tak, že toto by bylo možné, ale pouze v delším časovém 
horizontu. Proběhla diskuse na toto téma. 
 
Dále docent Kopáčik upozornil na to, že by bylo vhodné poslat tajemníkovi fakulty a statutární 
zástupkyni děkana v předstihu čas a místo konání dalšího zasedání. Jako toto bylo v předchozí diskuzi 
u bodu programu č. 3 zvoleno 26. června 2014 v 9:00, místnost A117. 
 
Předseda AS navrhuje program 37. zasedání AS FA VUT v Brně: 
 
1. Zahájení zasedání a schválení programu 37. řádného zasedání  
2. Volba místopředsedy AS FA VUT v Brně 
3. Usnesení k Návrhu rozpočtu FA 2014 
4. Různé 
5. Závěr 
 
Předseda AS se dotázal přítomných senátorů, zda mají k programu nějaké připomínky. Nikdo 
připomínky neměl. Předseda AS přednesl usnesení o termínu a místě konání 37. zasedání AS FA VUT v 
Brně a senát překročil k hlasování. 
 

USNESENÍ: 
 
37. zasedání AS FA VUT proběhne dne  26.6.2014, v 9:00 v místnosti A17 
 
9 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování – 1 (Ing. arch. Jan Sochor) 
 

 
Konec 
 
 
Zapsala:  Tereza Kvapilová      Dne 11. 6. 2014 
 
Verifikoval:  Ing. arch. Jan Kratochvíl     Dne: 23. 6. 2014 



Připomínky AS FA k Návrhu rozpočtu 2014 

předloženého dne 11.6.2014 

 

1. NÁKLADY položka č. 1  

Mzdy celkem  -   požadavek na konkrétní specifikaci podílových částek  

 tarifní mzdy    ? tis. Kč   

 řádné odměny    ? tis. Kč 

 mimořádné odměny    ? tis. Kč 

 externí výuku       ? tis. Kč                       

 plánované navýšení mzdových tarifů        ? tis. Kč 

včetně uvedení pravidel rozdělování odměn.  

Zdůvodnění požadavku: orientace v přerozdělování finančních prostředků týkajících se 

mzdových nákladů 

 

2. NÁKLADY položka č. 9  

Knihovní fond – doporučení navýšení plánované položky o min. 100 tis. Kč. 

Zdůvodnění požadavku: plánovaná částka 150 tis. je pouze vyhrazena na nákup periodik a 

nepočítá se s nákupem žádných knižních novinek. Důvod navýšení lze spatřovat ve 

skutečnosti, že při udělování akreditací je přihlíženo i k úrovni knihovny.  

 

3. NÁKLADY položka č. 4  

Ústavy FA – požadavek rozklíčování přidělení finančních částek na jednotlivé ústavy, 

přerozdělování v souladu s platnou strukturou uvedenou ve Statutu 

Zdůvodnění požadavku: dle současného Statutu FA existuje pouze jeden Ústav navrhování, 

proto senát doporučuje postupovat v souladu s platnou organizační strukturou uvedenou ve 

Statutu  

 

4. NÁKLADY položka č. 10, 11, 13 

Doporučení navýšení: 

 Provozní  fond děkana    z 36 000 na 50 000 Kč 

 Provozní fond proděkanů  z 43 000 na 60 000 Kč 

 Provozní fond AS FA z 2000 Kč na 5 000 Kč - dle čeho stanovena částka 2000 Kč  ? 

Zdůvodnění požadavku: pravděpodobný vzestup počtu proděkanů (3→4), na podzim volby a 

ustavení nového senátu, školení členů AS  

 



5. VLASTNÍ PŘÍJMY FA položka č. 22 

Pronájem Legia  370 000Kč      ? Kč/m2   

Zdůvodnění požadavku: doplnění informace o vlastních příjmech fakulty, uvedení příslušné 

směrnice pronájmů prostor 

  

6. PROVOZNÍ FOND FA položka č. 24  

Mobily – Mezinárodní spolupráce prof. Šlapeta 

Zdůvodnění požadavku: vyjasnění kompetencí  -  Ústav teorie, proděkan pro vnější vztahy, 
součást projektu? 

 

7. PROVOZNÍ FOND FA položka č. 26  

podpora Mařeny – požadavek na uvedení kompetencí, stanovení uvedené částky, a zda se 
jedná o Podporu tvůrčí činnosti 

Zdůvodnění požadavku: chybějící informace 

 

8. PROVOZNÍ FOND FA položka Č. 27  

Poradenství v rámci grantové politiky, školení rev. techniků, BOZP – požadavek na 

rozklíčování položek. Směrnice pro využívání poradenství v rámci grantové politiky. 

Zdůvodnění požadavku: chybějící informace 

 

9. DOPLNĚNÍ  

 Projekty  - požadavek na zařazení přehledu všech projektů realizovaných na FA -  jejich 

čerpání, celkové objemy a konkrétní řešitelé 

 Oslavy 25. výročí Sametové revoluce na FA – fond, prostředky, kompetence? 

 Pravidla a směrnice dostupné na intranetu – např. Podpora umělecké a tvůrčí činnosti? 

(zveřejňuje se nějaká výzva pro přihlášení projektů studentů - workshopy, výstavy, 
atd...?). 
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