ZÁPIS ZE 43. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 13. 6. 2017
místo zasedání: A 117 - FA VUT v Brně, Poříčí 5
začátek zasedání: 13:15 konec zasedání: 15:15
Přítomni:
Členové AS FA VUT v Brně:
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D., předsedkyně AS FA VUT
doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc., odchod 15:00
doc. Ing. arch. Karel Havliš,
Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.
Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.
Ing. arch. Jiří Marek, příchod 13:18
Bc. Petr Preininger
Kateřina Vlková
Pavel Hodek
Ondřej Mráz
Hosté:
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc., děkan FA
Mgr. Filip Havlíček, tajemník FA
Ing. arch. Jan Kratochvíl, proděkan pro výuku
doc. Ivo Boháč, Ph.D., zástupce AS VUT

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ
1. Zahájení zasedání a schválení programu 43. řádného zasedání AS FA VUT v

Brně
Předsedkyně zahájila zasedání a navrhla znění programu, který byl rozšířen o jeden bod (6), který navrhl
Bc. Preininger Program byl tedy hlasován v následující podobě:

Program 43. řádného zasedání AS FA
1. Zahájení zasedání a schválení programu 43. řádného zasedání AS FA VUT v Brně
2. Projednání Návrhu Statutu FA VUT v Brně, verze 5. 6. 2017
3. Směrnice pro přijímací řízení do BSP, MSP a DSP
4. Volební řád FA VUT v Brně
5. Rozpočet FA VUT v Brně na rok 2017, verze 25.5.2017
6.Zveřejňování dokumentů
7. Závěr

USNESENÍ
AS FA VUT v Brně schvaluje program 43. řádného zasedání AS FA VUT.
9 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 0
Program byl schválen.

2. Projednání Návrhu Statutu FA VUT v Brně, verze 5. 6. 2017
Předsedkyně zrekapitulovala pro všechny přítomné komunikaci o Statutu s AS VUT. AS FA bylo nabídnuto
schválení Statutu ve zkrácené lhůtě tak, aby mohl být mohlo proběhnout event. schválení na výjezdním
zasedání v Mikulově. Předsedkyně dodala, že další dokumenty: Jednací řád vědecké rady a Disciplinární
řád pro studenty byly AS VUT již schváleny.
Předsedkyně dodala, že připomínky řešila LPS a obratem je zapracovala do nové podoby Statutu. Jeho
nepřijetí bylo založeno převážně na základě stanoviska Mgr. Sobotky.
Arch. Foretník shrnul jednotlivá doporučení. Jednalo se o pojem studijní obor, který už zákon nezná, a tak
byl nahrazen slovem specializace. Další problém, který však nebyl zapracován, protože LPS nevěděla, co
přesně znamená bylo: Odstranit rozpory mezi deklaracemi v preambuli a praxí na fakultě. To vysvětlil
děkan, který má informace, že na senátu VUT se diskutovalo o tom, kdy byla založena fakulta, zda v roce
1976, kdy se FA oddělila od Fakulty stavební, nebo dříve. V preambuli se mluví o vzdělávání architektů v
Brně, takže data jsou uváděna správně a byla ověřena.
Předsedkyně navrhla, že by bylo možné dokument schválit 20.6. o termínu bude dále diskutováno v bodě
Závěr. Dokument byl projednán, bude se hlasovat o zkrácené lhůtě.

USNESENÍ
AS FA VUT v Brně projednal návrh Statutu FA ve verzi 5.6. ve zkrácené lhůtě.
10 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 0
Návrh byl schválen.

3. Směrnice pro přijímací řízení do BSP, MSP a DSP
Předsedkyně poznamenala, že se jedná o dokumenty, které na minulém řádném zasedání představoval
Ing. arch. Kratochvíl a doc. Palacký se zastoupením děkanem. Prod. Kratochvíl neměl k dokumentu
připomínky, protože přijímací řízení do MSP proběhne až v příštích dnech, takže nejsou nové okolnosti,
které by dokument ovlivnily. Pouze dorazily informace od firmy Scio o termínech konaní testů studijních
předpokladů. Byl stanoven poslední možný termín pro uchazeče v BSP, ve kterém mohou uplatnit
výsledky testů pro přijetí.
Následně se rozpoutala diskuse o směrnici pro přijímání studentů do DSP, ohledně počtu přijímaných
studentů, který byl stanoven na 14, ač financovaných bude okolo 7. Byl vznesen dotaz, jak bude probíhat
vyplácení stipendií. Pan tajemník informoval, že vyplácení probíhá prioritně z fondu na toto určeného.
Stipendium bude buďto rozděleno mezi studenty, nebo je možnost financovat i z jiných zdrojů fakulty.
Následně děkan popsal, že stipendium je rozdělováno různě, na základě toho v jakém je student ročníku a
nakolik plní své povinnosti. Dále upozornil, že situace je taková, že systém vyplácení příspěvků na
studenta se bude od nového roku lišit. Dojde k sjednocení vyplácení příspěvků na všechny studijní
programy dohromady a škola si sama určí, kolik studentů přijme do jednotlivých programů. To znamená,
že bude možnost financovat více doktorandů na úkor např. bakalářů.
Doc. Petříčková vyslovila názor, že je pravděpodobné, že na nový akademický rok dostaneme peníze podle
přijatých studentů do ročníku.
Doc. Meixner se dotázal, zda jsou dotace i na studenty v kombinované formě studia. Děkan sdělil, že
kombinovaní studenti podporováni nejsou. Doc. Petříčková se tedy dotázala, zda to znamená, že přijmou 7
studentů do prezenčního a 7 do kombinovaného?
Tajemník upozornil, že většina fakult přijímá studenty nad rámec kvót, čímž si tzv. kryje záda při možné
"úmrtnosti" studentů. Prod. Kratochvíl upozornil, že naše fakulta jako jediná nenaplňuje kvóty
přijímaných studentů, kvalita uchazečů klesá. V BSP průměrně 15 studentů odpadne v prvním ročníku a
dalších 10 ve 2. ročníku, pak se stav stabilizuje. Arch. Mléčka upozornil, že "úmrtnost" studentů 1. ročníku
v jeho cvičení je asi 25%. Totéž potvrdila i doc. Petříčková. Arch. Foretník se vyjádřil, že chápe polštář
vytvářený u BSP a MSP, ale u DSP se jedná o vyplácení stipendií, a proto se ptá, zda budou studenti
dostávat méně peněz, nebo budou stipendia doplácena z jiných zdrojů.
Děkan informoval, že fakulta má podporu na 7 studentů do prezenčního studia a 4 studenty do
kombinovaného, tento předpoklad znamená pouze 3 nefinancované studenty. Od prvního ledna to navíc
bude úplně jinak. Prioritou fakulty je doktorské studium, proto toto rozhodnutí.

Arch. Foretník navrhl úpravu směrnice tak, aby stanovila maximální počet přijatých studentů na 7 s tím, že
děkan fakulty může počet navýšit. Děkan se nabrání úpravě, ale byl by rád, kdyby dokument zůstal v
režimu projednání. Doc. Petříčková to z procesní opatrnosti nedoporučuje. Lépe předložit znovu.
Tajemník ještě připomněl možnost, že studenti mohou také získávat prostředky zapojováním se do
projektů.

USNESENÍ
AS FA VUT v Brně projednal Směrnice pro přijímací řízení do BSP, MSP a DSP.
8 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 2
Návrh byl schválen.

4. Volební řád FA VUT v Brně
Předsedkyně shrnula dění, kdy legislativní komise zareagovala na obdržený dokument, děkan zapracoval
připomínky a dokument byl zveřejněn 12.6., tudíž projednán může být až na příštím zasedání.
Bc. Preininger upozornil, že v závěrečných stanoveních je stále rozpor. Senátoři následně diskutovali o
správnosti dat uvedených v závěrečných ustanoveních. Poslední schválený řád byl v roce 2005 ne 1999,
upozornil arch. Foretník.
Senátor Mráz požádal děkana, aby na základě nesouhlasu všech studentských senátorů s navrhovaným
dvouobvodovým volebním systémem byl dokument stažen z projednávání a přepracován. Děkan
zareagoval, že není důvod dokument stahovat, svůj nesouhlas ať senátoři vyjádří v hlasování.
Arch. Foretník potvrdil rozhodnutí děkana, ale apeloval na to, aby se hlasovalo o dokumentu, který je
formálně správně, proto žádá opravu chyb. Převážně ohledně oddělených hlasovacích lístků.
Předsedkyně zažádala, aby byly změny zapracovány. Děkan požádal o zaslání připomínek oficiálně
mailem. Předsedkyně upozornila, že zanesení připomínek do zápisu je oficiální cesta zveřejnění.

5. Rozpočet FA VUT v Brně na rok 2017, verze 25. 5. 2017
Předsedkyně informovala, že senát obdržel zprávu o čerpání prostředků za období 1.- 4. 2017.
Předsedkyně navíc uvedla, že pan tajemník reagoval na usnesení senátu, ale dokument nebyl zveřejněn
spolu s rozpočtem tak, jak senát v usnesení požadoval. Tajemník tento dokument vnímá jako interní
informaci. Pokud děkan schválí jeho zveřejnění není problém připojit k rozpočtu a zveřejnit jako
předpoklad nákladů na mzdy.
Doc. Petříčková upozornila na informace vyplývající z dokumentu poskytnutým panem tajemníkem.
Akademičtí pracovníci podle porovnání čerpání za rok 2016 a předpokladu na rok 2017 mají nárůst tarifní
mzdy o 10% a technicko-hospodářští pracovníci o 30%. Co se týče příplatků za vedoucí pozice, tam je
nárůst o 22% u akademických pracovníků a o 40% u technicko-hosp. pracovníků. Akademický senát bude
požadovat vysvětlení. Tajemník informoval, že vycházel z dat, které mu poskytlo personální oddělení
fakulty a mzdové oddělení rektorátu. Pan tajemník přislíbil, že stav prověří a podá informace.
Předsedkyně uvedla do zápisu, že AS požaduje objasnění nesrovnatelného nárůstu položek technickohosp. pracovníků a akademických pracovníků a dělnických profesí podle čerpání z roku 2016 a
předpokladu čerpání na rok 2017 u položek tarifů, příplatků za vedení a osobních příplatků.
Děkan se dotázal na další postup. Předsedkyně sdělila, že musí dojít k elektronickému předložení.
Arch. Foretník dodal, že pokud by se jednalo o projednání rozpočtu ve zkrácené lhůtě může dojít ke
schválení v červenci. Pokud by stihli vyvěsit elektronicky dokument dnes, mohl by ho senát projednat už
příští týden.
Odchod doc. Meixnera v 15:00

6. Zveřejňování dokumentů
Bc. Preininger apeloval na vedení fakulty, aby dodržovala termíny zveřejňování dokumentů, ať už pro
senátní potřeby na intranetu, ale i směrnic a vnitřních soutěží, přičemž se odkazuje na předvolební
program děkana fakulty. K tomuto tématu se rozpoutala diskuse. Arch. Foretník upozornil, že jednací řád
neumožňuje v průběhu projednávací lhůty měnit předložené dokumenty víc, než je oprava pravopisných
chyb. Po větší změně je nutná aktualizace na dálkovém přístupu. Doc. Petříčková dodala, že na toto byli ze
strany senátu VUT upozorňováni a nedovolila by si projednávat dokumenty jakkoli jinak. Bc. Preininger

upozornil, že jako studentští senátoři nevidí dokumenty jako jsou zápisy z jednání kolegia děkana apod.
Arch. Foterník potvrdil, že tyto dokumenty jsou zveřejněny pouze pro zaměstnance. Vzhledem k tomu, že
se o ně jednání senátu často opírají by asi bylo vhodné studentským senátorům zpřístupnit. Doc.
Petříčková se také přimlouvá za to, aby byly tyto dokumenty pro studentské senátory přístupné k
nahlédnutí. Zároveň předsedkyně poděkovala arch. Kratochvílovi, který se zasadil o to, že mnohé
dokumenty jsou nyní zveřejňovány v různých režimech, jako jsou například zápisy ze zasedání
akademického senátu.

7. Závěr
Termín dalšího zasedání byl stanoven na 20. 6. 2017 na 10:00.
Předběžný program příštího zasedání:
1. zahájení 44. řádného zasedání AS FA VUT v Brně.
2. Schvalování Statutu FA
3. Schvalování směrnic pro přijímací řízení do BSP, MSP a DSP.
4. Projednání dokumentu Volební řád FA VUT v Brně
5. Závěr
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 3
Navržený termín a předběžný program byl schválen.
Zapsala: Ing. arch. Kilnarová
Verifikovala: doc. Petříčková

