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34. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 6. 5. 2014 
zápis 

 

Místo zasedání: místnost 117A – FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:20 

 
Program zasedání: 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 34. řádného zasedání  

2. Informace volební komise o přípravách volby kandidáta na jmenování děkanem  

3. Informace o jmenování dočasného správce fakulty a režim spolupráce  

4. Projednání směrnic děkana pro přijímací řízení  

5. Jmenování zástupce do volební komise AS VUT  

6. Různé  

7. Závěr  

 
Přítomni: 
 
Členové AS FA VUT v Brně: 

Michael Gabriel 

doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. 

Ing. arch. Jan Kratochvíl - předseda AS FA 

Kateřina Kunzová 

Ing. arch. David Mikulášek 

Ing. arch. BcA. Barbora Ponešová, Ph.D. 

doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. 

Klára Vejvodová - místopředsedkyně AS FA 

doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D. 

 
Nepřítomní členové AS: 

Ing. arch. Michal Krištof – omluven  

Ing. arch. Jan Sochor – omluven 

MgA. Jan Šebánek – omluven 

Roman Ženatý – omluven 

 
Hosté: 

Doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. – předseda volební komise 

Doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D. – statutární zástupce děkana FA 

Mgr. Filip Havlíček – tajemník FA  

Doc. Ing. Miloslav Meixner Csc. – člen AS VUT 

Ing. arch. Bohumila Hybská – členka AS VUT 

Tereza Kvapilová – zapisovatelka AS FA 
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PRŮBĚH ZASEDÁNÍ 
 
Zahájení zasedání 
 
Předseda AS FA VUT v Brně (dále AS) zahájil 34. řádné zasedání Akademického senátu a přivítal 
přítomné hosty.  Zároveň informoval přítomné o nepřítomnosti několika senátorů, kteří se předem 
omluvili 
 
 
1. Schválení programu 34. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 
 
Předseda AS seznámil senát s návrhem programu 34. řádného zasedání. 
 
Program zasedání: 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 34. řádného zasedání  

2. Informace volební komise o přípravách volby kandidáta na jmenování děkanem  

3. Informace o jmenování dočasného správce fakulty a režim spolupráce  

4. Projednání směrnic děkana pro přijímací řízení  

5. Jmenování zástupce do volební komise AS VUT  

6. Různé  

7. Závěr  

 
Předseda AS se zeptal přítomných, zda mají k programu připomínky, nebo chtějí navrhnout další bod 
programu. 
 
Docent Kopáčik se přihlásil o slovo a navrhl, že by bylo dobré, aby se předešlo opakování situací 
minulých a to úpravou článku 12 Jednacího řádu AS FA VUT v Brně. Navrhl jako bod programu č. 3. 
zařadit Návrh úprava článku 12 Jednacího řádu AS FA VUT. 
 
Docentka Petříčková prohlásila, že by bylo potřeba, aby revizí prošel celý jednací řád, ne jenom tento 
článek. Docent Kopáčik souhlasil, ale dodal, že úprava tohoto článku je akutní, zatímco kompletní revize 
může počkat do povolebního období. 
Ing. arch. Hybská upozornila na to, že úprava článku do volby není reálně možná, z důvodů časového 
rozsahu celého procesu. Senátoři se shodli na tom, že by navrhovaný bod měl být i přesto předmětem 
diskuse. 
 
Předseda AS opětovně přednesl upravený program. 
 
1. Zahájení zasedání a schválení programu 34. řádného zasedání  

2. Informace volební komise o přípravách volby kandidáta na jmenování děkanem 

3. Rozprava nad možnými úpravami Volebního a jednacího řádu AS FA VUT v Brně 

4. Informace o jmenování dočasného správce fakulty a režim spolupráce  

5. Projednání směrnic děkana pro přijímací řízení  

6. Jmenování zástupce do volební komise AS VUT  

7. Různé  

8. Závěr  

 

USNESENÍ 
 
Hlasování o programu 34. řádného zasedání AS FA VUT v Brně: 
 
9 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se hlasování 0 
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Program byl schválen. 

 

2. Informace volební komise o přípravách volby kandidáta na jmenování děkanem 
 
Slova se chopil docent Hrubý. Informoval přítomné, že Volební komise (dále jen VK) byla jmenována, 
odhlasována, sešla se a vyřešila patřičné náležitosti k Volbě kandidáta na jmenování děkanem. VK také 
zveřejnila harmonogram volby, termín a místo konání shromáždění akademické obce, formulář pro 
návrh kandidáta na jmenování děkanem a prováděcí pokyn týkající se: úpravy písemného návrhu 
kandidáta. Dále informoval že VK připravila potvrzení o převzetí písemného návrhu, tudíž je možné 
dokumentovat čas, místo a účastníky předání. Byly připraveny podklady pro volbu – hlasovací lístky, 
sčítací listina, formulář o volbě. Dále bylo na internetových stránkách fakulty vyhlášeno datum a místo 
konání voleb. Dále docent Hrubý popsal přítomným bezprostřední úkoly VK v příštím týdnu. Připomněl 
taky články 10 a 11 popisující předepsaný průběh voleb. Upozornil na mezery ve článku 11. Sdělil 
přítomným, že je připraven zodpovědět dotazy. 
 
Mgr. Havlíček se dotázal, zda jsou specifikovány dokumenty, které musí kandidát na jmenování děkanem 
dodat. Docent Hrubý odpověděl citací ze směrnic. Následuje krátká diskuse na toto téma. 
 
Ing. arch. Ponešová upozornila na to, že při poslední volbě kandidáti ani nedostali reakci na svůj návrh. 
Řekla, že toto by se nyní nemělo opakovat. 
 
Docent Hrubý přislíbil, že po sestavení kandidátní listiny osloví kandidáty. 
 
Předseda AS navrhl, že by kandidátům měl být doporučen formát a délka prezentace, jelikož směrnice to 
nijak neupřesňují. Dále prohlásil, že shromáždění AO dne 20. 5. 2014 by měla moderovat VK. Docentka 
Petříčková upozornila, že dřív bylo zmíněné jasně stanoveno VK, mělo by to tak být i nyní. Docent Hrubý 
přislíbil, že po 12. 5. 2014 sestaví program, zkonzultuje ho s předsedou AS a zveřejní ho. Následuje 
krátká diskuse na téma informování a oslovování kandidátů na jmenování děkanem a zveřejňování 
jejich programů. 
 
Předseda AS se zeptal přítomných, zda mají ještě nějaké dotazy. Když tomu tak nebylo, poděkoval 
docentu Hrubému a rozpravu ukončil. 
 
3. Rozprava nad možnými úpravami Stanov a Jednacího řádu FA VUT v Brně 
 
Docent Kopáčik načal diskusi. Přednesl, že v průběhu funkčního období by členství mělo zanikat 
okamžikem nástupu náhradníka, tím pádem by se nemohlo stát, že by byl nedostatečný počet členů AS. 
Toto by bylo vhodné proto, že některé posudky tvrdily, že když není plně obsazený senát, nesmí dělat 
nic, tudíž ani svolat další zasedání a doplnit náhradníky, což je paradox. 
 
Ing. arch. Hybská upozornila na to, že toto téma je velmi diskutováno i na velkém senátu. I kdyby toto 
AS FA VUT navrhl, osud návrhu by byl velmi složitý. Následuje krátká diskuse na téma procesu podávání 
návrhu.  
 

AS se shodl na tom, že je nutné se záležitostí nejasnosti a nepřesností v Jednacím řádu a ve stanovách 
zabývat. Předseda AS vyzval Legislativní pracovní skupinu, aby se tímto tématem zabývala. 
 
 
4. Informace o jmenování dočasného správce fakulty a režim spolupráce  
 
Předseda AS rekapituloval současný stav. Kontaktoval Mgr. Sobotku ohledně toho, jak mají teď statutární 
zástupkyně děkana a senát spolupracovat, žádné směrnice ani doporučení pro takovou situaci nejsou. 
Diskutoval s Mgr. Sobotkou o podpisovém právu. Došli k závěru, že je to o domluvě, ale že je to zároveň 
napadnutelné. Mgr. Sobotka zastává názor, že především musí fakulta fungovat a paní statutární 
zástupkyně děkana (docentka Poslušná) by měla být respektována stejně jako regulérní děkan. 
Docentka Poslušná toto upřesnila. Neděkan se nesmí podepisovat jako děkan, ale jinak je pověřený 
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stejně jako děkan. Jejím záměrem je pokud možno řešit jenom to, co se řešit musí - přijímací řízení a 
rozpočet školy. 
 
5. Projednání směrnic děkana pro přijímací řízení  
 
Předseda AS zahájil rozpravu. 
 
Proběhla diskuse o počtu přijímaných studentů a jeho souvislostí s financováním fakulty. Dále se 
probíral systém vyhodnocování váženého průměru v souvislosti s přijímáním studentů na magisterské 
navazující studium bez přijímacího řízení. 
 
 

USNESENÍ 
 
AS FA VUT v Brně schvaluje směrnice pro přijímací řízení do BSP, MSP a DSP ve znění předloženém 
děkanem dne 8. 4. 2014. 
 
8 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se hlasování – 1 (Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D.) 
 

 
 
6. Jmenování zástupce do volební komise AS VUT  
 
Předseda AS navrhl docentku Petříčkovou, ta tento návrh přijala. Předseda AS se otázal, zda má někdo 
návrh na jiného kandidáta. Nikdo se nepřihlásil. Předseda předkládá usnesení. 
 

USNESENÍ 
 
AS FA navrhuje jmenovat doc. Ing. Moniku Petříčkovou, Ph.D. jako zástupkyni FA do volební komise 
AS VUT. 
 
8 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se hlasování – 1 (Doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.) 
 

 
7. Různé 
 
Mgr. Havlíček informoval AS o tom, že dnes byl schválen rozpočet VUT na rok 2014/2015 velkým 
senátem, rozpočet je vyrovnaný, v porovnání s minulým rokem velkorysejší. V rámci rozpočtů budou 
zanešené požadavky jednotlivých pracovišť. Navrhl, aby byl příští týden rozpočet schválen, plánované 
investice by se měly rozběhnout před prázdninami. 
 
Ing. arch. Hybská informovala AS o tom, že se plánuje navýšení mzdových tarifů o 4-5 procent. Velký 
senát se na tom přímo nepodílí, má však svoje zástupce. Mají upozornit děkany a tajemníky na to, že 
neexistuje kolonka „centrální zdroje“. Větší budget bude rozdělen v rámci mzdového tarifu, stimulační 
budget bude menší. Neznamená to, že FA dostane víc peněz, ale že se musí rozdělování financí 
restrukturalizovat. Lidé v projektech, kde se počítá s rozdělením mezd, se musí restrukturalizovat podle 
toho nového. Musí se s tím počítat v rámci rozpočtu FA. 
 
Dále informovala AS o jmenování členů FA do vědecké rady: Prof. Ing. Chybík nominoval 6 lidí, rektor 
vybral 3 (jednoho z vedení, jednoho z pracovníků, jednoho ze spolupracovníků), a to jsou konkrétně 
Prof. Ing. Josef Chybík, CSc., Prof. Ing. arch. Petr Pelčák a Ing. arch. Vlasta Loutocká. 
 
Předseda AS požádal členy Ekonomické pracovní skupiny, aby s Mgr. Havlíčkem předjednali předložení 
rozpočtu.  Do tří týdnů se rozpočet projedná, a AS ho může na dalším zasedání schválit. Problém je ale 
ten, že další zasedání bude 22. května a do té doby se toto nestihne. 
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Ekonomická pracovní skupina si domluvila schůzi se na příští týden. Poté bude kontaktovat Mgr. 
Havlíčka, který následně rozpočet opraví v rámci připomínek AS FA a předloží ho statutární zástupkyni 
děkana.  
 
AS FA se shodl na tom, že předkládací lhůta se může zkrátit na 14 dní, když se na tom senát usnese.   
 
Předseda AS navrhuje usnesení. 
 

USNESENÍ  
 
Akademický senát zkracuje předkládací lhůtu dokumentu Rozpočet FA na 2014 na dobu 14 dnů. 
 
9 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se hlasování 0 
 

 
 
Docentka Petříčková se dotázala na předání archivu AS. Předseda odpověděl, že čeká na odpověď prof. 
Pelčáka. 
 
 
8. Závěr 
 
Předseda AS navrhl předběžný program 35. zasedání AS FA VUT v Brně: 
 
1. Volba kandidáta na jmenování děkanem FA VUT v Brně 

2. Projednání rozpočtu  

3. Informace o předání archivu AS FA VUT v Brně 

4. Různé 

5. Závěr 

 
Předseda přednesl usnesení o termínu a místě konání 35. zasedání AS FA VUT v Brně a senát přikročil k 
hlasování. 
 

USNESENÍ 
 
35. zasedání AS FA VUT proběhne dne 22. 5. 2014, v 15:00 v místnosti A117 

 

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

 
Závěr zasedání 
 
 
 
 
 
Zapsala:  Tereza Kvapilová      Dne 15. 5. 2014 
 
Verifikoval: Ing. arch. Jan Kratochvíl     Dne 23. 5. 2014 


