
 

 

ZÁPIS ZE 46. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 27. 7. 2017 
 

místo zasedání: A 117 - FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek zasedání: 10:10 konec zasedání: 11:55 

Přítomni: 

Členové AS FA VUT v Brně: 
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D., předsedkyně AS FA VUT 

Bc. Michael Gabriel, místopředseda AS FA VUT 
doc. Ing. arch. Karel Havliš,  
Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. 

Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D. 
MgA. Jan Šebánek, Ph.D. 

Ing. arch. Jiří Marek 
Bc. Ondřej Mráz 
 

 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ  
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 46. řádného zasedání AS FA VUT v 
Brně 

Předsedkyně zahájila zasedání. AS není zatím usnášení schopný. Probíhá diskuze k DSP. 
Arch. Foretník a doc. Petříčková nezávisle na sobě potvrdili informaci získanou od proděkana doc. 
Palackého, který potvrdil, že z celkového počtu přijímaných studentů do DSP bude 7 přijato do prezenční 
formy a zbytek, do celkového počtu 15 studentů, bude přijat do kombinované formy. Takto vysoký počet 
přijímaných studentů prokazuje zájem fakulty o jeho udržení. 
Předsedkyně dodala, že směrnice je tedy předložena znovu ve stejném znění, jak byla schvalována minule. 
 
Dostavil se doc. Havliš a Ing. arch. Marek, senát je tímto usnášení-schopný. Proto předsedkyně přistoupila 
ke schvalování programu zasedání. Arch. Foretník požádal o zařazení bodu 6. Statut. 
 

Program 46. řádného zasedání AS FA 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 46. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 
2. Směrnice pro přijímání do DSP – Schvalování 
3. Návrh rozpočtu FA VUT – Schvalování 
4. Volební řád AS FA VUT – Schvalování 
5. Dodatek č. 1 k pravidlům rozpočtu pro rok 2017 schváleným AS FA VUT v Brně dne 11. 4. 2017 

6. Statut FA VUT v Brně 
7. Závěr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Směrnice pro přijímání do DSP – Schvalování 

Senátoři tímto pokračovali v diskusi nad tímto bodem. 

USNESENÍ  

AS FA VUT v Brně schvaluje program 46. řádného zasedání AS FA VUT. 

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

Program byl schválen. 
 



 

 

Arch. Foretník dodal, že je na vedení, jak se k následnému přijímání studentů postaví, ale obecně směrnice 
k finanční ztrátě nevede, a proto nevidí důvod ji neschválit. Předsedkyně připomněla stav na FA 
v předchozích letech, kdy došlo ke stavu, že byl přečerpán fond na vyplácení stipendií doktorandům a 
doufá, že schválením směrnice neumožní, aby se tento stav opakoval. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Návrh rozpočtu FA VUT – Schvalování 

Doc. Petříčková vyjádřila rozčarování nad postupem sestavování rozpočtu. Senát několik měsíců 
neobdržel relevantní čísla, která by odpovídala reálu. Ta byla dodána až od Ing. Suchánka z rektorátu. Před 
rokem děkan hovořil o platech akad. pracovníků a o zveřejňování informací, Dle předsedkyně není vinou 
senátu, že se rozpočet schvaluje o prázdninách. Nicméně se domnívá, že AS by měl rozpočet schválit.  
Arch. Foretník prohlásil, že po 20 letech se senát dobral tabulky, která dopředu říká, kolik a jak budou 
mzdy pracovníků fakulty strukturovány. Je tedy ochoten pro rozpočet hlasovat z důvodu, aby tato tabulka 
byla zanesena, protože se obává, že pokud by neschválili  rozpočet, nemusí se již stát znovu součástí 
rozpočtu. 
Senátoři se shodli na tom, že by měli k celému postupu schvalování rozpočtu přijmout zvláštní usnesení, 
jako postoj k celému procesu. Senátoři dále diskutovali nad zněním usnesení. 
Arch. Foretník upozornil, že v rámci předložené tabulky je stále patrný nárůst tarifní mzdy u THP 
pracovníků o 30%. Podotkl, že věří tvrzení Ing. Suchánka, že rozdíl oproti nárůstu u AP (10%)vznikl 
vyplácením odstupných. Nárůst tarifní složky u AP je tedy ve skutečnosti pravděpodobně také 30%. 
Doplnil, že předkladatel nebyl schopen tento nárůst v předchozí diskusi vysvětlit. Myslí si, že se jedná o 
manažerské selhání, tento názor potvrdili i další senátoři. 
Arch. Foretník dále vidí problém v nastavení pravidel rozpočtu, což zapříčinilo tento stav. Do budoucna by 
navrhoval upravit znění pravidel čerpání rozpočtu, kde by mělo být stanoveno, jaké procentuální poměry 
budou alokovány na jednotlivé kategorie rozpočtu. Dále vidí jako problém, že dokument obsahuje 
formulace, které dávají příliš velké pravomoci, na které je možné se následně odvolávat. Navrhl, aby se v 
této věci přijalo další usnesení, to ovšem další senátoři nepodpořili a dohodli se, že přijmout dvě usnesení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USNESENÍ  

AS FA VUT v Brně schvaluje Směrnici d ěkana č. 7/2017. Pravidla pro přijímací 
řízení ke studiu a podmínky. pro přijetí ke studiu do DSP na FA VUT v Brně pro 
akad. rok 2018/2019. 

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

Návrh byl schválen. 
 

USNESENÍ  

AS FA VUT v Brně schvaluje návrh rozpočtu FA VUT v Brn ě pro rok 2017, ve 
verzi ze dne 28. 6. 2017. 

6 pro návrh, 2 proti návrhu (O. Mráz,  J. Marek), zdržel se hlasování 0 

Návrh byl schválen. 
 

USNESENÍ  

AS FA VUT v Brně vyjadřuje značnou nespokojenost s procesem sestavování 
rozpočtu a důrazně doporučuje prověřit obsazení manažerských funkcí z důvodu 
opakovaného obdržení nepřesných a protichůdných informací. 

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

Návrh byl schválen. 



 

 

 
 
 

4. Volební řád AS FA VUT – Schvalování 

Předsedkyně zahájila rozpravu: 
Arch. Foretník dodal, že se v dokumentu vyskytují chyby, kvůli kterým se ani po věcné stránce dokument 
nedá schválit. Dodal, že nadále trvá hlavní důvod jeho nesouhlasu, kterým jsou dva volební obvody. 
Ostatní senátoři neměli dalších připomínek, a proto se přistoupilo k hlasování. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Dodatek č. 1 k pravidlům rozpočtu pro rok 2017 schváleným AS FA VUT v Brně 
– schválených dne 11. 4. 2017 

Tento bod se projednával na předchozím zasedání, kterého se předsedkyně neúčastnila, proto si vzal slovo 
Bc. Gabriel a Arch. Foretník a informovali, že došli k závěru, že přijetí dokumentu je zbytečné, protože se 
jedná jen o posunutí termínu. Arch. Foretník dodal, že pro příště by doporučoval nedávat konkrétní 
termín předání, ale selektivní termín, který bude určovat, že se dokumenty předají do "x" dní od schválení. 
Arch. Foretník dále avizoval, že se zdrží hlasování. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Statut FA VUT v Brně 

Arch. Foretník by rád probral další postup po reakci AS VUT na Statut FA. Děkan na minulém zasedání 
prohlásil, že senát by neměl znovu schvalovat dokument, který již schválil a měl by ho jako senát znovu 
postoupit oficiálně na AS VUT. Arch. Foretník s tímto postupem nesouhlasí, myslí, že asi bude potřeba 
schválit znovu celý dokument. 
Doc. Petříčková dohledala formulaci Senátu VUT, kde se udává, že "AS VUT pozastavuje projednávání, 
dokud nebudou zapracovány všechny připomínky", což znamená, že senát zatím nehlasoval. Zdá se, že 
problém je snad v chápání preambule a zmíněného etického kodexu, ne v datu založení, jak na 
předchozích jednáních interpretoval děkan. 
Předsedkyně dodala, že při projednávání dokumentu měl být na zasedání AS VUT přítomen děkan, který 
by dokument vysvětlil a případné nedorozumění by interpretoval správně. 
Arch. Foretník se dotázal, kdo je předkladatelem dokumentu. Doc. Petříčková sdělila, že sice jako 
předsedkyně postupuje dokument Senátu VUT, ale předkladatelem za fakultu je děkan. Dle názoru arch. 
Foretníka tedy stačí, aby k vypořádání připomínek děkan dodal vyjádření, proč nebude tento bod měnit. 
Dokument je stále v režimu projednávání. 
Doc. Petříčková upozornila, že senát není obeznámen se zněním připomínek, které byly adresovány 
děkanovi, Senát VUT zatím nevydal zápis, jsou známa pouze usnesení. 
 
 

 

USNESENÍ  

AS FA VUT v Brně schvaluje Volební řád FA VUT v Brně e verzi ze dne 11. 7. 2017. 

0 pro návrh, 8 proti návrhu, zdržel se hlasování 0 

Návrh nebyl schválen. 

USNESENÍ  

AS FA VUT v Brně schvaluje Dodatek č. 1 k pravidlům rozpočtu pro rok 2017 
schváleným AS FA VUT v Brně dne 11. 4. 2017 

0 pro návrh, 7 proti návrhu, zdržel se hlasování 1 

Návrh nebyl schválen. 



 

 

7. Závěr 

Termín dalšího zasedání byl stanoven na 5. 9. 2017 na 10:00.  

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Navržený termín byl schválen. 
 

Zapsala: Ing. arch. Kilnarová 

Verifikovala: doc. Petříčková 


