
AS FA se při schvalování rozpočtu pro rok 2013 zabýval vztahem mezi výší úvazků akademických 
pracovníků a finančními prostředky směřujícími do jejich odměn a na jednotlivé ústavy. Nově 
ustavená pracovní skupina zpracovala na základě podkladů poskytnutých personálním oddělením 
FA analýzu současného stavu.

Ve zprávě pracovní skupiny se mimo jiné uvádí, že kontrola úvazkových listů je netransparentní 
a nesystémová. Existují i pochyby o správnosti dodaných podkladů, poněvadž s přechodem na 
24-hodinový výukový týden v novém studijním programu nenastal úbytek vyučovaných hodin, 
nýbrž jejich nárůst. Započítávání ostatních činností AP do rozdělování finančních prostředků je za- 
vádějící, poněvadž nesouvisejí s výukou respektive jsou již odměňovány jinými mzdovými příplatky. 
Instrukce pro výpočet úvazku objektivně neodrážejí vytížení jednotlivých AP.

Vedení fakulty vzalo analýzu na vědomí, avšak žádné další kroky při vyhodnocování úvazků AP 
nepodniklo. Při sestavování rozpočtu byla použita stejná kritizovaná metodika výpočtu úvazků AP. 
Vzhledem k výši rozdělovaných prostředků bude při sestavování rozpočtu 2015 nutná revize 
výpočtu úvazků AP respektive metodiky rozdělování prostředků na ústavy a do odměn AP.

(1)a na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo 
zrušení fakultních pracovišť

AS FA schválil 17.5.2011 Statut Fakulty architektury VUT v Brně. Statut FA schválil 27.9.2011 i AS 
VUT, tím nabyl tento vnitřní předpis fakulty platnosti. Statut v článku 17 respektive v příloze č. 2 
definuje organizační strukturu fakultních pracovišť. Ve struktuře je uveden jeden Ústav navrhování. 
V oficiálních dokumentech FA jsou však uváděny Ústavy navrhování 1, 2, 3, 5 a 6.

Legislativní PS, ustavená 10.1.2012, soustavně interpelovala děkana FA, aby nesoulad odstranil a na 
základě výběrového řízení obsadil pozici vedoucího Ústavu navrhování. Vzhledem k potencionálním 
hrozbám – platnost Závěrečných prací vypracovaných na pracovištích, která neexistují; pracovně-
právní vztahy a finanční odměny za výkon funkce pro vedoucí pracovišť, která neexistují; nakládání 
s finančními prostředky akademickými pracovníky, které není řídící strukturou ani rozpočtovými 
pravidly legislativně vymezeno atd. – se děkan FA rozhodl změnit Statut fakulty, avšak v důsledku 
závadného znění respektive nedodržení pravidel pro předkládání návrhů se tato změna neuskuteč-
nila. Nesoulad struktury fakultních pracovišť definovaných ve Statutu FA a skutečným stavem na 
fakultě nadále trvá.

(1)c schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem
a kontroluje jejich využívání

ZPRÁVA O ČINNOSTI

AKADEMICKÉHO SENÁTU
FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ
za období 15.11.2013 - 14.11.2014

AKADEMICKÝ SENÁT FA
dle zákona č. 111/1998 o vysokých školách §27 mimo jiné projednával

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ

Ing. arch. Jan Kratochvíl - předseda AS FA
Bc. Kateřina Kunzová - místopředsedkyně AS FA
Michael Gabriel
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. - od 3.4.2014
Bc. Petr Koláček - členem od 11.6.2014
Ing. arch. David Mikulášek - členem od 3.4.2014
Ondřej Mráz - členem od 30.10.2014
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.
Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D
Ing. arch. Jan Sochor - členem od 3.4.2014
MgA. Jan Šebánek
Bc. Miroslava Šešulková - členkou od 30.10.2014
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D. - od 3.4.2014

prof. Ing. arch. Petr Pelčák - předseda do 25.3.2014
doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. - členem do 25.3.2014
Ing. arch. Vítězslav Nový - členem do 25.3.2014
Ing. arch. Pavel Jura - členem do 25.3.2014
Klára Vejvodová - místopředsedkyně do 7.6.2014
Roman Ženatý - členem do 7.9.2014
Ing. arch. Michal Krištof - členem do 1.10.2014
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41.917.000 Kč

42.038.822 Kč

ZASEDÁNÍ
74
USNESENÍ

9:4 POMĚR
MUŽŮ A ŽEN
V AS FA

CELKOVÉ PŘÍJMY DO ROZPOČTU FA VUT ZA 2013

100
POČET STUDENTŮ

PŘIJÍMANÝCH
DO 1. ROČNÍKU BSP

PRO AK. ROK 2015-16

80
POČET STUDENTŮ

PŘIJÍMANÝCH
DO 1. ROČNÍKU MSP

PRO AK. ROK 2015-16

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY DO ROZPOČTU FA 2014

7.624.054 Kč
ROZPOČET PROJEKTŮ ŘEŠENÝCH NA FA V 2014

3 POČET VOLEB KANDIDÁTA
NA JMENOVÁNÍ DĚKANEM

193 POČET DNŮ
BEZ DĚKANA
V ČELE FA

kauza ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ27.9.2011

kauza ÚVAZKY AP FA3.6.2013

(1)g usnáší se o návrhu na jmenování děkana

V roce 2014 proběhly tři volby kandidáta na jmenování děkanem FA. Důvodem pro vypsání druhé 
volby bylo neobvyklé chování členů senátu včetně jeho předsedy. Čtyři členové AS FA rezignovali 
na své členství přímo na zasedání, na němž probíhala volba děkana. V následných právních rozbo-
rech se ukázalo, že takové chování je bezprecedentní a je potřeba ho v budoucnu legislativně 
ošetřit. Posudky právníků, Ministerstva školství a AS VUT včetně rektora VUT pobídly děkana a AS 
FA k úpravě vnitřních předpisů fakulty (Statut + VaJŘ AS).

kauza OBSTRUKCE25.3.2014

zhotovil Ing. arch. Jan Kratochvíl, předseda AS FA VUT v Brně schválil AS FA na svém 44. zasedání / 11.11.2014
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24 19.11.2013
- Aktuální informace k volbě rektora VUT v Brně
- Informace o výši úvazků na jednotlivých ústavech
- Informace o hodnocení kvality výuky
- Informace o procesu volby děkana FA VUT v Brně
- 25. výročí Sametové revoluce

25 17.12.2013
- Informace o hodnocení kvality výuky
- Projednání vyhlášení volby děkana FA VUT,
   schválení předběžného harmonogramu
   a sestavení volební komise
- 25. výročí Sametové revoluce
- Výroční zpráva FA VUT v Brně 2012

26 14.1.2014
- Informační schůzka s FAVU o dislokaci obou fakult
- Projednání vyhlášení volby kandidáta na jmenová-
   ní děkanem FA VUT v Brně, schválení předběž-
   ného harmonogramu a sestavení volební komise
- Informace o hodnocení kvality výuky
- 25. výročí Sametové revoluce

27 21.1.2014
- Příprava volby kandidáta na jmenování děkanem 
   - Vyhlášení volby kandidáta na jmenování
     děkanem FA VUT v Brně
   - Jmenování a zvolení volební komise
   - Schválení časového harmonogramu volby

28 18.2.2014
- Příprava volby kandidáta na jmenování děkanem
- Nesoulad statutu FA s faktickou strukturou FA
- Zpráva o hospodaření FA za rok 2013
- Aktualizace dlouhodobého záměru FA pro 2014

29 18.3.2014
- Příprava volby kandidáta na jmenování děkanem
- Aktualizace dlouhodobého záměru FA VUT v Brně
- Výroční zpráva FA VUT v Brně

30 25.3.2014
- Volba kandidáta na jmenování děkanem FA
- Odstoupení 4 členů - Pelčák, Meixner, Nový, Jura

31 3.4.2014
- Slib nových členů AS FA - Mikulášek, Wittmann,
   Kopáčik, Sochor

32 8.4.2014
- Volba předsedy AS FA VUT v Brně - Kratochvíl
- Pracovní skupiny AS FA VUT a jejich nové složení
- Příprava volby kandidáta na jmenování děkanem
   FA VUT v Brně
- Nabídka školení AS FA od ACSA

34 6.5.2014
- Informace volební komise o přípravách volby
   kandidáta na jmenování děkanem 
- Informace o jmenování dočasného správce fakulty 
   a režim spolupráce 
- Projednání směrnic děkana pro přijímací řízení 
- Jmenování zástupce do volební komise AS VUT 

35 22.5.2014
- Volba kandidáta na jmenování děkanem FA VUT
- Projednání rozpočtu 

36 11.6.2014
- Slib nového člena AS FA - Koláček 
- Usnesení k Návrhu rozpočtu FA 2014
- Informace o předání archivu AS FA VUT v Brně

37 26.6.2014
- Volba místopředsedy AS FA VUT v Brně
- Schválení rozpočtu FA 2014

38 10.7.2014
- Různé

39 26.8.2014
- Rozprava nad současnou situací

40 9.9.2014
- Rozprava ve věci jmenování zvoleného kandidáta
   děkanem FA VUT
- Rozprava k dokumentům dehonestujícím činnost AS
- Nesoulad organizační struktury FA s platným
   zněním Statutu FA
- Domluva s Radou pro IS ohledně zveřejňování
   zápisů a dokumentů AS FA na www stránkách školy

41 23.9.2014
- Informace o čerpání rozpočtu FA VUT v Brně
- Informace ohledně aktuálního stavu a možného
   ohrožení akreditací FA VUT v Brně
- Vyhlášení doplňovacích voleb do studentské
   komory AS FA VUT v Brně
- Vyhlášení voleb do AS VUT
- Vyhlášení voleb do AS FA VUT v Brně
- Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem
- Volba zástupce FA VUT v Radě vysokých škol
- Rozprava o Vyjádření AS FA ze dne 9.9.2014

42 30.9.2014
- Schválení Časových harmonogramů a Podrobných
   organizačních pokynů voleb zástupců akademické
   obce FA VUT do AS VUT a  AS FA
- Vyhlášení voleb zástupců akademické obce FA VUT
   do AS VUT a AS FA
- Schválení organizačních pokynů doplňovacích
   voleb do studentské komory AS FA.

43 30.10.2014
- Slib nových členů AS FA - Šešulková, Mráz
- Vydání organizačního pokynu k platné úpravě
   hlasovacího lístku volby kandidáta na jmenování 
   děkanem FA VUT
- Volba kandidáta na jmenování děkanem FA VUT
- Rozprava k podání zprávy o činnosti AS FA
   za uplynulé období akademické obci FA

44 11.11.2014
- Zpráva o činnosti AS FA za uplynulé období AO FA

33 15.4.2014
- Jmenování nové zapisovatelky AS FA - Kvapilová
- Připomínky k zápisu  z 32. řádného zasedání AS 
- Příprava volby kandidáta na jmenování děkanem FA
   - Jmenování volební komise 
   - Harmonogram volby kandidáta 
   - Vyhlášení volby kandidáta 
- Legislativní seminář ACSA pro členy AS FA 
- Formy komunikace AS s AO FA 
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