
 

 

ZÁPIS Z 8. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 17. 3. 2015 
 

místo zasedání: A 117 -  FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek zasedání: 15:10, konec zasedání: 16:00 

 

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 
doc. Ing. arch. Karel Havliš 
Bc. Tereza Kvapilová 
doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský 
Bc. Lucie Nippertová 
MgA. Jan Šebánek 

Hosté: 
doc. Ing.  arch. Jan Hrubý, CSc.,  děkan FA 
Mgr. Filip Havlíček, tajemník FA 

Omluven: 
Ing. arch. Pavel Jura 
Ing. arch. David Mikulášek 
Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D 
Michael Gabriel 

Zapisovatel: 
Ing. arch. Libor Urbánek 
 
 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ  
 
Zahájení zasedání 

Předsedkyně AS FA VUT v Brně zahájila 8. řádné zasedání AS FA představením programu zasedání. 
Vzhledem k absenci arch. Hybské a prof. Šlapety - zástupců FA v AS VUT navrhuje předsedkyně 
vyškrtnout z předloženého programu bod, týkající se informací z posledního zasedání AS VUT a 
navrhuje schválení programu v jeho upravené podobě. 

 

1. Schválení Programu zasedání AS FA VUT 

Doc. Petříčková dala hlasovat o programu 8. řádného zasedání AS FA VUT v Brně. 

 

 

 

 

USNESENÍ  

AS FA schvaluje program 8. řádného zasedání AS F VUT. 

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

Program byl schválen . 
 



 

 

Program 8. řádného zasedání AS FA 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 8. řádného zasedání AS FA VUT 
2. Aktualizace DZFA VUT 
3. Informace EPS AS FA 
4. Různé 
5. Závěr 

 

2. Aktualizace DZFA VUT 

Předsedkyně doc.Petříčková připomíná úpravu dokumentu aktualizace dlouhodobého záměru 
předloženého na minulém zasedání. Úprava dokumentu DZFA, která byla odsouhlasena usnesením 
na minulém zasedání AS FA, byla v podobě vypuštění věty:  „Obecně však pokles hodinové dotace ve 
svém dopadu a vzhledem k charakteru výuky na fakultě nepřinesl žádné komplikace.“  

Doc.Petříčková dále zahajuje rozpravu a předává slovo panu děkanovi, který potvrzuje platnost 
upravené podoby dokumentu aktualizace DZFA VUT schválené na minulém zasedání AS FA. 

15:15 – přichází Bc. Nippertová. 

Předsedkyně dává hlasovat o schválení upravené aktualizace. 

 

 

 

 

 

Děkan děkuje členům akademického senátu za schválení aktualizace DZFA VUT, což vnímá jako 
důležitý krok. 

 

3. Informace EPS AS FA 
Doc. Petříčková jako člen EPS informuje o průběhu poslední schůzky EPS, která se konala za 
přítomnosti jak členů EPS, tak i pana děkana a tajemníka fakulty. 
Byla diskutována  tato témata: 

- pravidla pro sestavení rozpočtu,  
- vlastní rozpočet na rok 2015, 

- předložené otázky EPS k rozpočtu za rok 2014. 
 
Tajemník doplňuje, že alokační klíč (přerozdělování finančních prostředků ve vztahu k tzv. 
mateřským a hostujícím ústavům) je stále ve stavu vývoje, na kterém participuje proděkan 
Kratochvíl. Děkan doplnil, že má s proděkanem Kratochvílem v této věci dohodnutou schůzku na 19. 
3., po které bude tato problematika pravděpodobně jasnější. 
Dále doc. Petříčková upřesňuje, že vlastní rozpočet na r. 2015 bude z podnětu kvestora 
pravděpodobně nutné schválit v průběhu dubna. Uvádí, že řešení otázky vlastního rozpočtu je zatím 
neaktuální vzhledem k tomu, že je celá záležitost stále ve fázi vývoje, což potvrdil i pan tajemník. Ten  

USNESENÍ  

AS FA schvaluje aktualizaci DZFA VUT pro rok 2015. 

9  pro návrh, 0  proti návrhu, zdrželi se hlasování 1 (Nippertová)  

AS schválil aktualizaci DZFA VUT pro rok 2015. 



 

 

uvedl, že stále čeká na definitivní schválení přerozdělení prostředků AS VUT, po kterém by měla být 
známa konkrétní data pro fakultní rozpočet, v němž se hodnoty ještě stále mění. 
Doc. Petříčková vyzývá tajemníka, aby uvedl alespoň hrubý stav rozpočtu oproti minulému jednání. 
Tajemník uvádí, že oproti stavu na minulém jednání je stav rozpočtu mírně v plusu a očekává spíše 
další zlepšení. 
Doc. Petříčková připomíná, že z výsledků jednání také vyplynulo, že kromě běžných fondů je 
k dispozici také fond rezerv a fond odměn,  které nebyly doposud využívány  a  ani nebyly uváděny 
jako součást rozpočtu, což je překvapivé. 
Tajemník upřesnil, že FA disponuje fondem provozních prostředků, FRIMem a mimo něj i rezervním 
fondem a fondem odměn. Od roku 2009 nebyl rezervní fond a ani fond odměn použity  k tvorbě 
rozpočtu, a to z toho důvodu, že se na nich nevyskytoval žádný pohyb a existují hlavně z důvodu 
legislativy, která je předepisuje. Na rezervním fondu se podle tajemníka momentálně nachází 
přibližně 30 000 Kč a na fondu odměn přibližně 700 Kč. Finanční prostředky na těchto fondech 
nebyly využívány, jelikož se plánovalo dofinancování případné ztráty buď z kapitoly rozpočtu 
rezerva, nebo z fondu provozních prostředků. 
Dále předsedkyně uvádí, že na dotazy vypracované EPS AS(rozpočet 2014) obdržel AS od pana 
děkana písemnou odpověď formou zprávy, která byla senátorům přeposlána e-mailem. 

 

 
4. Různé 
Doc. Petříčková se táže pana děkana na stav návrhu disciplinární komise v počtu 6-ti členů 
s dvouletým funkčním obdobím. 
Děkan reaguje – složení má být ze 3 členů z pedagogického sboru, 1 člen jako zástupce 
z bakalářského studia, 1 člen z magisterského studia a 1 člen z doktorského studia. Z pedagogického 
sboru a z doktorského studia již děkan zástupce vybrané má a zbývá upřesnit zástupce z 
bakalářského a z magisterského studijního programu.  V nejbližší době výběr členů disciplinární 
komise uzavře a na příštím zasedání AS FA předloží návrh ke schválení. 
 
Doc. Havliš vznáší připomínku, že po úpravě struktury odpovídající Statutu FA se rozpadlo kolegium, 
na kterém se probíraly věci týkající se jednotlivých pracovišť – dnes chybí platforma pro výměnu 
informací na této úrovni, což je podle něj chyba. Doc. Havliš tedy navrhuje nahrazení kolegia novou 
platformou pro výměnu informací. 
Děkan reaguje:   

-  proběhla již 3 kolegia děkana, 
- na programu je také 31. 3. ve 13:00 shromáždění akademické obce, kde budou sdělovány 
všechny důležité informace, 
 - dále je v plánu ještě před započetím zkouškového období uspořádání tzv. „pedagogické 
konference“, kde se otevřou problémy odborné. Tomuto zasedání budou muset předcházet 
jednání v rámci jednotlivých pracovních skupin, která budou sloužit jako interní příprava 
jednotlivých pracovišť pro tuto konferenci. 

 
5. Závěr 

Předsedkyně doc. Petříčková ukončuje zasedání a dává hlasovat o dalším termínu 9. řádného 
zasedání AS FA úterý  7. 4. 2015 v 15:00.  

Předběžný návrh programu 9. řádného zasedání AS FA VUT prozatím není znám. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zapsal:         Ing. arch. Libor Urbánek 

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

USNESENÍ  

AS FA schvaluje termín 9. řádného  zasedání   7.  4.  2015  v 15:00. 

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

AS schválil termín příštího zasedání. 


