
ZÁPIS 28. ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 18. 2. 2014 

Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 

začátek jednání: 15:00, konec jednání: 17:00 
 

  
Program: 
 
1. Zahájení zasedání a schválení programu 28. zasedání AS FA 

2. Příprava volby kandidáta na jmenování děkanem FA VUT v Brně 

a. Zpráva volební komise 

3. Nesoulad statutu FA s faktickou strukturou FA 

4. Zpráva o hospodaření FA za rok 2013 

5. Aktualizace dlouhodobého záměru FA VUT v Brně pro rok 2014 

4.  Různé 

5. Závěr 

 
Přítomni:  
 
Předseda AS FA VUT v Brně: 
prof. Ing. arch. Petr Pelčák 
 
Členové: 
Michael Gabriel 
Ing. arch. Pavel Jura 
Ing. arch. Jan Kratochvíl  
Ing. arch. Michal Krištof 
Kateřina Kunzová 
doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc.  
Ing. arch. Vítězslav Nový 
MgA. Jan Šebánek 
Klára Vejvodová  
Roman Ženatý  
 
Hosté: 
doc. Ing. Josef Chybík, CSc. - děkan 
Mgr. Filip Havlíček - tajemník 
doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. – předseda volební komise 
Bc. Barbora Jakubíková 
Alžběta Widholmová 

 Tereza Kvapilová 
  

Nepřítomni: 
Ing. arch. BcA. Barbora Ponešová, Ph.D. - omluvena 
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. - omluvena 



 
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ 
 
Zahájení zasedání 
 
Předseda AS FA zahájil 28. zasedání akademického senátu a pozdravil přítomné hosty.  

 
1. Schválení programu 28. zasedání AS FA VUT 
 

Předseda AS FA předložil program 28. zasedání AS za účasti přizvaných hostů. 
 

Program zasedání: 
 
1. Zahájení zasedání a schválení programu 28. zasedání AS FA 

2. Příprava volby kandidáta na jmenování děkanem FA VUT v Brně 

a. Zpráva volební komise 

3.  Nesoulad statutu FA s faktickou strukturou FA 

4. Zpráva o hospodaření FA za rok 2013 

5. Aktualizace dlouhodobého záměru FA VUT v Brně pro rok 2014 

6. Různé 

7. Závěr 

 

USNESENÍ 

Program byl schválen všemi přítomnými členy AS.  

Hlasování o programu zasedání AS FA VUT: 

7 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování - 0. 
 

2. Příprava volby kandidáta na jmenování děkanem FA VUT v Brně 

a. Zpráva volební komise 

Doc. Hrabec uvedl, že po obdržení jmenovacích listin se volební komise sešla a zvolila 
svého předsedu - doc. Hrabce. Dále se členové volební komise zabývali konkretizací 
některých formálních úkonů – dohodli se, že návrhy se nebudou předávat předsedovi 
volební komise, nýbrž prostřednictvím paní Odvárkové na sekretariátu děkana, a to 
předem stanovenou formou, a to předem stanovenou formou tak, aby nedošlo k žádným 
pochybnostem. Dále upřesnil, že kandidátní listina bude předsedou volební komise 
předána předsedovi AS v pondělí 17. 3. 2014.  

Doc. Meixner upozornil na několik závažných problémů. Zejména že volby na jmenování 
kandidáta na zvolení děkanem dosud nebyly vyhlášeny, protože zápis s usnesením 
akademického senátu není veřejně přístupným dokumentem. Musí být tedy vyvěšen, 
nejpozději do 25. 2. 2014 na veřejně přístupné části fakultního webu a úřední desce 
fakulty, dokument Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem FA VUT v Brně. 
Tento dokument by měl dále obsahovat přílohu, ve které budou přesně formulovány 
veškeré kroky a náležitosti, které musí být splněny pro úspěšné podání návrhu.  

Předseda AS požádal Ing. arch. Nového a Ing. arch. Juru, aby připravili tento dokument. 
Předseda AS dále upozornil, že poslední termín odevzdání kandidátní listiny 15. 3. 2014 



vychází na sobotu a mělo by být upřesněno, zda bude poslední možnost podání v 
poslední pracovní den, tedy 14. 3. 2014, nebo bude termín prodloužen do pondělí 17. 3. 
2014. Požádal Ing. arch. Juru a Ing. arch. Nového, aby to ještě právně ověřili. Doc. 
Hrabec souhlasil, že volební komise zpracuje přílohu, která bude k tomuto dokumentu 
připojena. 

Doc. Meixner oznámil senátu, že byl kontaktován Mgr. Koryčánkem, který byl vyzván 
studenty FA k aktivnímu zapojení do procesu voleb na kandidáta děkana FA a požádal o 
schůzku.  

Dále proběhla diskuse ohledně etiky volby a soukromého setkávání senátorů s kandidáty. 
Doc. Meixner upozornil, že při setkáních může docházet k ovlivňování a nabízení funkcí, 
které jsou neslučitelné s postavením člena AS FA. Potom by pak člen AS volil 
prostřednictvím kandidáta i sebe samého, např. na pozici proděkana, legislativně toto 
není problém - je to pouze otázka etiky. Ostatní členové AS se k tomuto vyjádřili a shodli 
se, že osobní setkání není ničím nevhodným a nelze to brát jako projev neetičnosti. 
Předseda AS poznamenal, že považuje za přirozené budování kolektivu proděkanů z řad 
senátorů, ale pouze s podmínkou, že se senátor v takové pozici zdrží volby, nebo volit 
nebude. Dále také poznamenal, že je na každém kandidátovi, jaké prostředky při své 
kandidatuře použije. 

USNESENÍ 

Akademický senát AS svolává předvolební akademické shromáždění, ve věci představení 
kandidátů na jmenování děkanem Fakulty architektury VUT v Brně, pro funkční období 1. 
5. 2014 až 30. 4. 2018, na termín úterý 18. 3. 2014 v 15h v budově fakulty architektury 
VUT v Brně na Poříčí 273/5. 

Hlasování o termínu akademického shromáždění: 

11 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování - 0. 
 

3. Nesoulad statutu FA s faktickou strukturou FA 

Ing. arch. Kratochvíl upozornil, že na FA VUT v Brně existuje stále nesoulad mezi 
faktickou strukturou ústavů navrhování a strukturou uvedenou ve statutu FA. Předseda 
AS rekapituloval situaci formálního odsouhlasení návrhu změny statutu FA, který v 
loňském roce  předložil děkan FA. Tento návrh byl legislativní komisí AS VUT  respektive 
na základě záporného stanoviska legislativní komise i odmítnut i AS VUT a stažen z 
projednávání. Formulace zamítavého stanoviska nebyla ze strany AS VUT předsedovi AS 
FA doručena. 

Ing. arch. Kratochvíl upozornil na rozpor vyplývající ze stávajícího statutu FA; studenti  
zpracovávající bakalářskou práci na Ústavu zobrazování musí být vedeni pod některým z 
Ústavů navrhování a jejich formálním vedoucím se tak stane vedoucí tohoto ústavu, nikoli 
faktický vedoucí práce, což může být  i právně zpochybnitelné. Děkan Chybík doplnil, že 
vzhledem ke zmíněným průtahům bude dořešení této problematiky přenecháno 
budoucímu vedení fakulty.   

 

4. Zpráva o hospodaření FA za rok 2013 

Tajemník fakulty Mgr. Filip Havlíček předložil zprávu o hospodaření Fakulty architektury 
za rok 2013 (zpráva je v příloze). Uvedené hodnoty odpovídají stavu ke dni 31. 12. 2013. 
Pan tajemník uvedl, že rozpočet byl čerpán podle plánu, bylo dosaženo kladného 
hospodářskému výsledku. Navíc byly tvořeny rezervy ve fondech fakulty. Mzdová kapitola 
byla čerpána ve výši 100% a prostřednictvím rozpočtového opatření č. 27 RE zakázka 
2112 bylo dodatečně fakultě přiděleno 224tis, přičemž část těchto prostředků byla 



přidělena do mzdového fondu a část k tvorbě rezervy pro rok 2014. Dále upozornil, že 
část úspory vznikla vlivem nerealizovaných nákupů kvůli chybějící rámcové smlouvě 
výpočetní techniky a tyto peníze budou převedeny a čerpány v rámci rozpočtu na rok 
2014. Také mj. upozornil na položku Podpora umělecké a tvůrčí činnosti, která vznikla v 
rámci nových pravidel rozpočtu a z níž nebylo v letošním roce téměř vůbec čerpáno. Dále 
uvedl, že již připravuje návrh pravidel rozpočtu pro rok 2014 s předpokladem, že částka 
přidělená z MŠMT bude snad ve srovnatelné výši jako v roce 2013. Doporučuje přípravu 
a schválení rozpočtu fakulty pro rok 2014 jakmile to bude možné (s ohledem na schválení 
rozpočtu VUT), tak aby bylo možno čerpat finanční prostředky pro potřeby nákupu 
pracovišť a fakulta nebyla dlouhodobě v rozpočtovém provizoriu. Součástí Zprávy o 
hospodaření je i přehled řešených projektů v roce 2013 s uvedením schválených projektů 
pro období 2014 (Projekt Leonardo, předfinancovaný projekt Revitalizace církevních 
staveb). Bližší informace k projektům mohou poskytnout řešitelé, kteří jsou odpovědní za 
daný projekt. 

 

5. Aktualizace dlouhodobého záměru FA VUT v Brně pro rok 2014 

Děkan fakulty doc. Ing. Josef Chybík, CSc. předložil ke schválení dokument Aktualizace 
dlouhodobého záměru FA VUT v Brně pro rok 2014. Představil jednotlivé kapitoly a uvedl 
k nim stručné informace. Jedním z důležitých cílů je mj. vyhodnocení zkrácené formy 
bakalářského i magisterského studia, dále výraznější prezentace ateliérových zadání a 
jednotlivých ústavů navrhování směrem ke studentům, podpora větší účasti studentů při 
hodnocení kvality výuky. Dále upozornil na končící akreditaci doktorského studijního 
programu, který je velmi významný pro prestiž a fungování fakulty. Ohledně personálního 
růstu by měla být snaha o snížení věkové hranice při habilitacích. Vyzval k většímu 
zapojení akademických pracovníků do tvůrčí činnosti a naplňování uměleckých výsledků 
v registru RUV. Dále vyzval k rozvoji spolupráce s partnerskými fakultami architektury 
v ČR a v zahraniční. Dle dlouhodobého záměru VUT se také chystá rekonstrukce 
zateplení obvodového pláště budovy B.  

 

6. Různé 

Přítomné studentky vedly s předsedou AS diskusi ohledně způsobu pořádání 
studentských setkání k volbě kandidáta na zvolení děkanem. Spolu se studentskou 
komorou AS se domluvili na uspořádání dalšího Radaru - fakultní komunikační platformy 
otevřené pro studenty i akademické pracovníky. Termín konání by měl proběhnout 
v týdnu od 10. - 14. 3. 2014, před zveřejněním kandidátů a jejich volebních programů. 
Podle předsedy AS by tato neformální diskuse měla být zaměřená obecně – na formování 
názorů, jakým způsobem by se škola měla vyvíjet a jaké jsou představy o jejím směřování 
v následujících letech. Kromě akademického shromáždění zajistí SKAS ještě další, méně 
formální, možnost setkání studentů s kandidáty v průběhu předvolebního týdne 17. – 21. 
3. 2014. 

Dále proběhla diskuse ohledně toho, aby senátoři dostávali všechny podklady 
s dostatečným předstihem před jednáním, aby se mohli s předloženým dokumentem 
seznámit, nikoli přímo až na zasedání AS. 

 

7. Závěr 

Předseda senátu navrhl termín 29. zasedání AS na 18.3 2014,14:00 hodin, v místnosti A 
117 a navrhl předběžný program 29. zasedání AS FA: 
 



1. Zahájení zasedání a schválení programu 29. zasedání AS FA 

2. Příprava volby kandidáta na jmenování děkanem FA VUT v Brně 

b. Zpráva volební komise 

3. Aktualizace dlouhodobého záměru FA VUT v Brně pro rok 2014 

4. Výroční zpráva o činnosti Fakulty architektury VUT v Brně za rok 2013 

5. Různé 

6. Závěr 

 

 USNESENÍ 

Hlasování o programu a termínu zasedání AS FA VUT: 

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

 

Zapsala:  Bc. Barbora Jakubíková     Dne 18. 2. 2014 

Verifikoval: prof. Ing. arch. Petr Pelčák, předseda AS FA VUT v Brně   Dne   6. 3. 2014 
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