
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT  

FAKULTY ARCHITEKTURY  

VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO 

V BRNĚ 
 

 

 

 

Akademický senát Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně schválil podle § 27 

odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen „zákon“) návrh tohoto 

statutu fakulty dne 20. 6. 2017.  

  

       

  

Akademický senát Vysokého učení technického v Brně schválil podle § 9, odst. 1 písm. b) a § 

33, odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů návrh tohoto statutu fakulty 

dne 12. 9. 2017.  
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PREAMBULE 

Fakulta architektury je jednou z nejstarších součástí Vysokého učení technického v Brně. Historie 

vzdělávání v oboru architektury sahá až do roku 1919, kdy se naplnily dlouholeté snahy o zřízení odboru 

architektury a pozemního stavitelství na České vysoké škole technické v Brně. K založení došlo dne 5. 

listopadu 1919, Zákonem č. 538 Sb. z. 

Fakulta architektury usiluje ve své dlouholeté historii o rozvoj vzdělanosti, duševního bohatství a 

pokroku prostřednictvím své pedagogické a umělecko-tvůrčí činnosti. Vzdělávací a tvůrčí činnosti se 

v průběhu své historie měnily a přizpůsobovaly novým trendům a společenskému vývoji. 

Cílem fakulty je poskytování odborného vzdělávání v oboru architektura a urbanismus, prostřednictvím 

kritického myšlení, smyslu pro objektivitu a vysokého nároku na dodržování odborné kvality a etických 

standardů. 

Studenti, akademičtí pracovníci i zaměstnanci jsou vedeni principy svobody a odpovědnosti jako 

nedělitelné hodnoty k utváření dobrých vztahů mezi lidmi, k práci i majetku, a to jak v rámci samotné 

fakulty, tak i v rámci Vysokého učení technického v Brně, jako její nedílné součásti. 

Fakulta architektury klade důraz na vysokou odbornost a profesionalitu všech činností, na všestranný 

rozvoj studentů a zaměstnanců podporující jejich seberealizaci. 

Fakultu tvoří ústavy a centra. Tyto se podílejí na plnění jednotné strategie s cílem zvyšování kvality a 

rozvoje ve své vzdělávací činnosti. 

Fakulta je si vědoma svého postavení a role v rámci Vysokého učení technického v Brně, stejně jako i 

ve společnosti a klade důraz na etické chování své akademické obce a svých zaměstnanců.  
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ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Článek 1 

Základní ustanovení 

1. V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jako „zákon“), je Statut Fakulty 

architektury Vysokého učení technického v Brně (dále jako „Statut FA“) základním právním 

dokumentem fakulty v souladu se Statutem Vysokého učení technického v Brně (dále jen Statut 

VUT), který je v souladu s vnitřními předpisy a normami VUT a je vymezen těmito údaji:  

a) název: Fakulta architektury  

b) úplný název: Fakulta architektury Vysokého učení technické v Brně 

c) zkrácený název: Fakulta architektury VUT 

d) alternativní zkrácený název: FA VUT 

e) název pro mezinárodní styk: Faculty of Architecture 

f) zkrácený název pro mezinárodní styk: FA 

g) název při kontraktaci: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury 

h) sídlo: Poříčí 5, 639 00 Brno 

i) právní postavení: součást veřejné vysoké školy  

j) typ: univerzitní 

k) identifikační číslo: 00 216 305. 

l) název domény pro elektronické spojení: fa.vut.cz 

m) právní předchůdce: Fakulta architektury VUT 

2. Symboly FA VUT jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto statutu.  

Článek 2 

Zaměření, dlouhodobá orientace a strategické záměry  

1.  Fakulta architektury VUT v Brně uskutečňuje vzdělávací a v souvislosti s tím vědeckou, 

výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost (dále jen „tvůrčí činnost“), 

která navazuje na dlouhodobou tradici a odráží vývojové trendy, zahrnuje oblasti, které má 

fakulta akreditovány v rámci studijních programů, habilitačních a profesorských oborů.  

2. Střednědobá a dlouhodobá orientace FA VUT, její upřesňování a postup jejího naplňování jsou 

formulovány ve Strategickém záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 

umělecké a další tvůrčí činnosti FA VUT (dále jen „Strategický záměr FA VUT“) a v jeho 

aktualizacích. Formu, termín zpracování a postup projednávání pro zabezpečení souladu 

Strategického záměru FA VUT se Strategickým záměrem VUT určuje vnitřní norma VUT. 

Článek 3 

Hlavní a doplňkové činnosti 

1. V souladu s článkem 3 Statutu VUT je hlavní činností FA VUT: 

a) Vzdělávací činnost. 

b) Vědecká, výzkumná, vývojová a inovační, umělecká a další tvůrčí činnost, orientována 

zejména na architekturu a urbanismus, která je vyjádřena výzkumnými záměry, externími a 

interními projekty v rámci vyhlášených programů, poradenskou a expertní činností v oboru 

architektura a urbanismus. 

c) Doplňkové činnosti, které se uskutečňují v návaznosti na výše uvedené činnosti. 
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2. FA VUT se v rámci svých pravomocí a možností podílí na činnostech a službách vymezených 

v článku 3 Statutu VUT a vytváří podmínky, podporuje a organizuje další činnosti v souladu 

se Statutem VUT. 

 

Článek 4 

Studijní programy a obory habilitačního a jmenovacího řízení 

1.  Fakulta architektury VUT v Brně má akreditovány studijní programy zejména v oblasti 

vzdělávání architektura a urbanismus. 

2. Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na FA VUT (dále jen „studijní 

programy“) je přístupný ve veřejné části internetových stránek FA VUT.  

3. FA VUT je oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech, 

jejichž seznam je přístupný ve veřejné části internetových stránek FA VUT.  

 

Článek 5 

Vnitřní předpisy FA VUT 

1. Vnitřní předpisy FA VUT jsou: 

a) Statut FA VUT 

b) Volební řád akademického senátu FA VUT 

c) Jednací řád akademického senátu FA VUT  

d) Disciplinární řád pro studenty FA VUT 

e) Jednací řád vědecké rady FA VUT 

2. Vnitřní předpisy FA VUT musí být vždy v souladu se zákonem a Statutem VUT a Statutem FA 

VUT. 

3. Vnitřní předpisy FA VUT vydává v souladu se Statutem VUT děkan fakulty. 

 

Článek 6 

Vnitřní normy FA VUT 

1. Vnitřními normami FA VUT se rozumí závazné dokumenty FA VUT, které blíže upravují 

záležitosti týkající se zabezpečení činností FA VUT. 

2. Vnitřní normy FA VUT mají celofakultní působnost, pokud není stanoveno jinak a musí být 

v souladu se zákonem a vnitřními předpisy FA VUT, resp. VUT (Statut VUT, článek 53). 

3. Rozlišují se vnitřní normy FA VUT: 

a) organizační řád – stanovuje základní organizační nastavení, která jsou dále rozpracována ve 

směrnicích a dalších normách, 

b) směrnice – jsou vnitřní normy s dlouhodobou působností. Upravují organizační a procesní 

nastavení na FA VUT jako celku, určují pravidla a postupy, vymezují práva a povinnosti 

subjektů regulace týkající se zejména metodických a organizačních záležitostí FA VUT, 

c) rozhodnutí – řeší zásadní organizační a procesní nastavení FA VUT jako celku. Upravují 

provádění vybraných činností, zpravidla osobně, místně nebo časově omezených, 

d) pokyn – představuje prováděcí pokyn k vnitřním předpisům, směrnicím a rozhodnutím, 

které upravují střednědobé, či dílčí nebo operativní organizační, či procesní systémová 

nastavení anebo se jedná o normy, kterými je nezbytné přistoupit obvykle k rychlé regulaci 

činnosti. 

4. Vnitřní normy vydává v rozsahu svých kompetencí vymezených zákonem a statutem VUT 

děkan. 
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ČÁST DRUHÁ  

AKADEMICKÁ OBEC A ZAMĚSTNANCI 
 

Článek 7 

Akademičtí pracovníci 

1. Akademickými pracovníky jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, 

asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci FA VUT a 

vykonávají v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí a 

výzkumnou činnost. 

2. Akademický pracovník je příslušný k akademické obci FA VUT a jeho postavení je vymezeno 

Statutem VUT. 

3. Statut hostujícího profesora je vymezen Statutem VUT. 

4. Akademická obec FA VUT volí AS FA. Způsob volby stanoví volební řád AS FA. 

5. Akademická obec FA VUT volí zástupce FA VUT v AS VUT. Způsoby volby stanoví volební řád 

AS VUT.  

6. Akademický pracovník je povinen respektovat základní hodnoty FA VUT, dbát dobrého jména FA 

VUT a VUT v Brně. Akademický pracovník používá zákonem garantované akademické svobody, 

které je povinen vyvažovat svojí akademickou a společenskou odpovědností. 

7. Pracovní místa akademických pracovníků se obsazují na základě výběrového řízení. Od výběrového 

řízení lze upustit pouze z důvodu uvedeného v § 77 odst. 1 zákona a z důvodů uvedených v Řádu 

výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VUT, který upravuje realizaci a 

další podmínky přijímání akademických pracovníků. Odměňování akademických pracovníků FA se 

řídí Mzdovým řádem VUT. 

 

Článek 8 

Studenti  

1. Přijatý uchazeč se stává studentem a členem akademické obce FA VUT dnem zápisu do studia 

ve studijním programu uskutečňovaném na FA VUT.  

2. Statut, práva a povinnosti studenta jsou definovány v § 61 – 63 zákona. 

3. Všichni studenti FA VUT mají stejná práva a stejné povinnosti. 

4. Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia nebo přerušení studia. 

5. Osoba, které bylo studium přerušeno, se stává studentem dnem opětovného zápisu do studia. 

  

Článek 9 

Další zaměstnanci 

1. Další zaměstnanci, kteří vedle akademických pracovníků na FA VUT působí, se podílejí na 

tvůrčí činnosti nebo zajišťují administrativní, ekonomické, organizační a technické činnosti, 

případně se podílí na činnosti vzdělávací. 

2. Na výuce se na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr mohou podílet i další 

odborníci, kteří nejsou akademickými pracovníky fakulty. 

3. Odměňování dalších zaměstnanců se řídí Mzdovým řádem VUT. 

Článek 10 

Docenti a profesoři 

1. FA VUT je oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem. 

2. Postavení docentů a profesorů na FA VUT se řídí §70 zákona.  

3. Habilitační a jmenovací řízení na FA VUT se řídí §70 až §75 zákona a článkem 7 Statutu VUT. 
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4.  Habilitační řízení probíhá před vědeckou radou FA VUT. Řízení ke jmenování profesorem je 

zahájeno na vědecké radě FA VUT. 

5. Seznam oborů, ve kterých je FA VUT oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke 

jmenování profesorem, je zveřejněn ve veřejné části internetových stránek FA VUT. 

 

ČÁST TŘETÍ  

STUDIUM A PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU VE STUDIJNÍCH 

PROGRAMECH 
 

Článek 11 

Přijímání ke studiu 

Přijímání ke studiu ve studijních programech na FA VUT se řídí článkem 24 Statutu VUT. 

Článek 12 

Přijímací řízení 

Podrobná pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v návaznosti na zákon a 

Statut VUT směrnice děkana FA VUT, schválená Akademickým senátem FA VUT. Směrnice je 

každoročně aktualizována a v souladu se zákonem zveřejněna a probíhá podle ní přijímací řízení do 

všech stupňů studia. 

 

Článek 13 

Podmínky studia cizinců 

Studium cizinců na FA VUT vychází z podmínek daných Statutem VUT. 

 

Článek 14 

Poplatky spojené se studiem, přijímacím řízením, habilitačním řízením a řízením ke jmenování 

profesorem 

1. Poplatky spojenými se studiem se rozumí poplatky upravené v § 58 zákona. 

2. Rozsah a výše těchto poplatků je stanovena dle Statutu VUT.  

 

ČÁST ČTVRTÁ 

ORGÁNY FA VUT 

Článek 15 

Kategorizace 

1.  Samosprávnými akademickými orgány FA VUT jsou: 

a) akademický senát FA VUT, 

b) děkan FA VUT, 

c) vědecká rada FA VUT, 

d) disciplinární komise FA VUT. 

2.  Dalším orgánem je tajemník FA VUT. 
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 Článek 16 

Akademický senát FA VUT  

1. Členství v Akademickém senátu FA VUT (dále jen „AS FA“) je nezastupitelné. Slib člena AS 

FA je uveden v Příloze č. 3, tohoto Statutu. 

2. AS FA se skládá ze zástupců akademických pracovníků a studentů FA VUT. 

3. Funkce neslučitelné s členstvím v AS FA stanovuje Zákon. 

4. Počet členů AS FA je 13 (třináct), z tohoto 8 (osm) akademických pracovníků a 5 (pět) studentů. 

5. Funkční období AS FA je tříleté a počíná dnem jeho ustavujícího zasedání nově zvoleného AS 

FA. 

6. Funkční období člena AS FA počíná dnem ustavujícího zasedání AS FA, do něhož byl zvolen 

a končí dnem ukončení funkčního období tohoto AS FA. V případě náhradníka nebo člena 

zvoleného v doplňovacích volbách počíná jeho funkční období dnem zasedání AS FA, na 

kterém se ujal své funkce a končí dnem ukončení funkčního období AS FA. 

7. V průběhu funkčního období členství v AS FA zaniká: 

a) vzdáním se funkce písemně oznámeným předsedovi AS FA, případně místopředsedovi AS 

FA nebo všem členům AS FA. Za den zániku členství se považuje den následující po dni, 

kdy oznámení o vzdání se funkce bylo doručeno, 

b) ztrátou členství v akademické obci FA, 

c) nástupem do funkce neslučitelné s členstvím v AS FA, 

d) úmrtím. 

8. Ustanovení odstavce 7 písmeno b) se nevztahuje na člena AS FA, který byl zvolen z řad 

studentů a v důsledku řádného ukončení studia v jednom nebo více studijních programech, 

k němuž došlo v průběhu jeho funkčního období, není studentem žádného ze studijních 

programů uskutečňovaných na FA VUT, pokud nejpozději v den, kdy řádně ukončí poslední 

z nich, podá písemnou nebo elektronickou přihlášku ke studiu v dalším studijním programu 

uskutečňovaném na FA VUT.  

Této osobě zaniká členství v AS FA: 

a) dnem, kdy nabylo první moci rozhodnutí o jejím nepřijetí ke studiu v dalším studijním 

programu, 

b) dnem následujícím po dni, ve kterém marně uplynula lhůta stanovená pro její zápis do studia 

v dalším studijním programu, 

c) stala-li se studentem dalšího studijního programu, dnem uplynutí funkčního období člena 

AS FA, případně z jiného důvodu zániku členství uvedeného v odstavci 7. 

9. Výjimka stanovená v odstavci 8 může být na téhož člena AS FA užita opakovaně. 

10. Na uvolněné místo člena AS FA nastupuje náhradník a není-li, pak nový člen zvolený 

v doplňovacích volbách. 

11. Způsob volby členů, organizační strukturu, způsob ustavení orgánů upravuje Volební řád AS 

FA. 

12. Pravidla jednání AS FA upravuje  Jednací řád AS FA.  

13. Pravomoci AS FA vyplývají z § 27 zákona. 

14. Činnost AS FA zabezpečuje administrativně a materiálně děkanát FA VUT. 

15. Děkan a tajemník FA VUT jsou povinni poskytnout AS FA informace potřebné pro jeho 

činnost. 

Článek 17 

Děkan FA VUT 

1. Děkan vykonává funkci v souladu se Zákonem, §28 a článkem 43 Statutu VUT.  
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2. Děkana jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu fakulty rektor.  

3. Usnášení se o návrhu na jmenování nebo odvolání děkana upravuje Volební řád AS FA.  

 

Článek 18 

Vědecká rada FA VUT 

1. Předsedou vědecké rady fakulty je děkan, který jmenuje a odvolává ostatní členy vědecké rady 

fakulty. Období působnosti členů vědecké rady počíná dnem jmenování a končí dnem odvolání 

děkanem fakulty.  

2. V návrhu na jmenování členů Vědecké rady Fakulty architektury VUT v Brně (dále jen „VR 

FA“) přihlíží děkan k zastoupení oblastí, které tvoří zaměření FA VUT. Členové vědecké rady 

jsou významnými představiteli oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. 

3. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce veřejné školy, jejíž 

je fakulta součástí. 

4. Kromě členů VR FA může děkan jmenovat stálé hosty VR FA. Stálí hosté VR FA se účastní 

jednání s hlasem poradním. 

5. Členství ve VR FA zaniká: 

a) odvoláním, po předchozím souhlasu AS FA, 

b) písemnou rezignací adresovanou děkanovi, 

c) úmrtím. 

6. Činnost VR FA se řídí ustanovením § 30 zákona a ustanovením tohoto statutu. Jednání VR FA 

se řídí Jednacím řádem VR FA, který schvaluje AS FA a následně AS VUT. 

7. Děkan informuje VR FA o zásadních stanoviscích Vědecké rady VUT. 

 

Článek 19 

Disciplinární komise FA VUT 

1. Disciplinární komise FA VUT (dále jen „DK FA“) projednává disciplinární přestupky studentů 

zapsaných na FA VUT a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. 

2. Členy disciplinární komise FA VUT jmenuje a odvolává děkan z řad členů akademické obce 

FA VUT. Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti. Disciplinární komise FA VUT si 

ze svých členů volí a odvolává svého předsedu. 

3. Funkční období DK FA je dvouleté. 

4. Členství DK FA v průběhu funkčního období zaniká: 

a) odvoláním z funkce děkanem,  

b) zánikem členství v akademické obci FA VUT, 

c) vzdáním se funkce písemně oznámeným děkanovi, 

d) úmrtím. 

5. DK FA se řídí Disciplinárním řádem FA VUT. 

 

Článek 20 

Tajemník FA VUT 

1. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty a zastupuje fakultu v rozsahu stanoveném 

zákonem a opatřením děkana. 

2. Za výsledky hospodaření s finančními prostředky fakulty a správu majetku VUT ve správě 

fakulty je odpovědný děkanovi. 

3. Zpracovává návrh na rozdělení finančních prostředků fakulty včetně jeho věcného plnění a 

předkládá jej děkanovi. 
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4. Tajemník je metodicky veden kvestorem VUT. 

5. Svojí činností je odpovědný děkanovi FA VUT. 

6. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan.  

7. Funkce tajemníka se řídí §32 Zákona. 

 

ČÁST PÁTÁ 

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ STRUKTURA 

Článek 21 

Členění FA VUT 

FA se vnitřně člení na fakultní pracoviště takto: 

A. ÚSTAVY 

1) Ústav teorie architektury 

2) Ústav urbanismu 

3) Ústav stavitelství 

4) Ústav zobrazování 

5) Ústav navrhování 

6) Ústav památkové péče 

7) Ústav prostorové tvorby 

8) Ústav experimentální tvorby 

9) Projekční středisko 

 

B. CENTRA 

1) Děkanát (ekonomické oddělení, personální oddělení, studijní oddělení, správa budov) 

2) Knihovna 

3) Výpočetní centrum 

4) Modelové centrum 

5) Galerie Mini 

Organizační struktura je zobrazena v Příloze č. 2. tohoto Statutu. 

Článek 22 

Ústavy 

1.  Ústavy jsou pracoviště fakulty, která garantují výuku příslušné odbornosti a zajišťují vědecké, 

tvůrčí, poradenské a konzultační činnosti v rámci své působnosti. 

2. Ústav řídí vedoucí, který je svou činností odpovědný přímo děkanovi fakulty. 

3.  Vedoucí ústavu je jmenován a odvoláván děkanem fakulty. 

 

 

Článek 23 

Centra 

1. Centra jsou fakultní pracoviště, která zabezpečují svou činností potřeby fakulty. 

2.  Centra řídí vedoucí, kteří jsou svou činností dle její povahy odpovědni tajemníkovi a děkanovi 

fakulty.  

3.  Vedoucí center jmenuje a odvolává děkan fakulty. 
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Článek 24 

Poradní sbory a pracovní skupiny 

1. Poradní sbory jsou zřizovány pro pravidelné a dlouhodobé zabezpečování činností FA VUT. 

2. Pracovní skupiny jsou zřizovány pro plnění závažných operativních úkolů, případně k řešení ad 

hoc problémů a zadání.  

3. Poradní sbory zřizuje děkan, proděkani a tajemník v rámci svých pravomocí a odpovědností a 

těmto sborům předsedají, pokud neurčí jinak. Obdobně jsou zřizovány pracovní skupiny. 

4. Trvalé poradní sbory jsou: 

a) Vedení FA VUT ve složení: děkan, proděkani, tajemník, 

b) Kolegium děkana ve složení: děkan, proděkani, tajemník, předseda AS FA, vedoucí ústavů 

a další osoby dle rozhodnutí děkana, 

c) Rada pro informační systém, 

d) Rada studijního programu, 

e) Knihovní rada, 

f) Oborové rady. 

 

Článek 25 

Proděkani fakulty 

1. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. 

2. Proděkany jmenuje a odvolává děkan fakulty. 

3. Proděkan odpovídá za svou činnost děkanovi fakulty. 

 

   Článek 26 

Rozhodování, jednání a podepisování jménem VUT ve věcech FA VUT 

1. Za VUT ve věcech FA VUT jedná a rozhoduje děkan v rozsahu stanoveném zákonem a 

Statutem VUT. 

2. V rozsahu stanoveném zákonem, Statutem, vnitřními předpisy a normami FA VUT jako i VUT, 

či písemnou plnou mocí udělenou děkanem, dále FA VUT zastupují: 

a) proděkani, 

b) tajemník. 

 

ČÁST ŠESTÁ 

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ 

Článek 27 

Hospodaření FA VUT a rozdělení finančních prostředků 

1. FA VUT hospodaří jako účetní jednotka, která je součástí VUT. FA VUT je při hospodaření 

s prostředky, poskytnutými ze státního rozpočtu a s veškerým majetkem, povinna nakládat 

účelně, hospodárně a efektivně, s respektováním péče řádného hospodáře a náležité odborné 

péče, v souladu se zvláštními právními předpisy a s podmínkami danými poskytovateli. 

2. Rozpočet a Pravidla rozdělení finančních prostředků FA VUT na příslušný kalendářní rok 

předkládá děkan AS FA, který předložený návrh děkana schvaluje. V případě, že AS FA 

neschválí děkanem předložený návrh rozdělení finančních prostředků FA VUT, včetně 

vzájemně odsouhlasených změn a doplňků návrhu, předloží děkan nový návrh do 30 dnů.  

3. Na základě schváleného rozpočtu a pravidel hospodaří jednotlivá pracoviště FA VUT 

samostatně v souladu s vnitřními pravidly a předpisy FA VUT. 
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4. Součástí návrhu rozdělení a hospodaření s finančními prostředky jsou i zůstatky ve fondech, 

kterými FA VUT disponuje. 

5. Za účelné využívání finančních prostředků a řádné hospodaření s majetkem VUT ve správě FA 

VUT je rektorovi odpovědný děkan. V rámci FA VUT je děkanovi odpovědný tajemník. 

6. Kontrola hospodaření je prováděna minimálně s půlroční periodou a jejím zajištěním je pověřen 

tajemník. Výsledky kontroly jsou předkládány AS FA a děkanovi fakulty. 

 

ČÁST SEDMÁ  

INFORMAČNÍ SYSTÉM 
 

Článek 28 

Informační systém a veřejná část internetových stránek FA VUT 

1. Informační systém FA VUT zabezpečuje komplexní informační služby v rozsahu a účelu 

činnosti FA VUT. 

2. Za rozvoj informačního systému a pravidla jeho užívání odpovídá předseda Rady pro 

informační systém FA VUT. Předsedu a členy jmenuje děkan fakulty. 

3. Za obsahovou stránku informačního systému odpovídá proděkan pro vnější vztahy a další, 

pověřené osoby v rozsahu svých kompetencí. 

4. Rozsah kompetencí a pověření stanovuje děkan fakulty. 

5. Při používání počítačové sítě FA VUT, jsou pracoviště, zaměstnanci a studenti povinni 

dodržovat obecné i vnitřní legislativní normy. 

6. FA VUT zveřejňuje na veřejné části internetových stránek údaje požadované zákonem. 

7. Zveřejnění se provádí ve veřejné části internetových stránek FA VUT, kterými se rozumí 

doména www.fa.vut.cz . 

 

Článek 29 

Jednotný vizuální styl 

1. FA VUT je povinna dodržovat jednotný vizuální styl VUT, kterým se FA VUT prezentuje jak 

navenek, tak ve vnitřních vztazích. 

2. Konkrétní úprava vizuálního stylu FA VUT je vázána na vizuální styl VUT a je obsažena ve 

vnitřní normě VUT. 

 

ČÁST OSMÁ  

AKADEMICKÉ TRADICE 
 

Článek 30 

Akademické obřady 

1. Vnějším výrazem akademických tradic, práv a svobod na FA VUT jsou akademické insignie a 

akademické obřady. 

2. Akademickými obřady na FA VUT jsou zejména inaugurace děkana, imatrikulace, promoce, 

slavnostní zasedání vědecké rady a slavnostní shromáždění akademické obce. 

3. Imatrikulace na FA VUT je akademický obřad, při němž jsou studenti FA VUT slavnostně 

přijímáni do akademického společenství složením imatrikulačního slibu. Text slibu je uveden 

v Příloze č. 3 Statutu FA. 

http://www.fa.vut.cz/
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4. Promoce na FA VUT je akademický obřad, při němž je absolventům studijních programů FA 

VUT po složení slibu předán vysokoškolský diplom. Znění slibu absolventa doktorského 

studijního programu je uvedeno v Příloze č. 1 Statutu VUT a Příloze č. 3 Statutu FA, znění slibů 

absolventů bakalářských a magisterských studijních programů jsou uvedena v Příloze č. 3 

Statutu FA. 

5. Při akademických obřadech na FA VUT působí představitelé akademických orgánů, jimiž jsou 

rektor, prorektoři, děkan, proděkani, tajemník, promotor a pedel. 

 

Článek 31 

Akademické insignie, taláry a jejich používání 

1. Akademické insignie a taláry jsou užívány pouze v místech a při příležitostech, které jsou 

z hlediska jejich stavu a charakteru důstojné ve smyslu akademických práv, hodnot, svobod a 

principů. 

2. Při akademických obřadech se používají taláry uvedené v příloze č. 1 Statutu FA. 

3. Taláry jsou oprávněni používat představitelé akademických orgánů. 

4. Talár lze propůjčit rozhodnutím děkana členům VR FA, členům AS FA, emeritním profesorům, 

akademickým pracovníkům, významným hostům FA VUT a imatrikulovaným a promujícím 

studentům. 

 

ČÁST DEVÁTÁ  

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Článek 32 

Přechodné ustanovení 

1. Pravomoci FA VUT vyplývající z akreditací studijních programů, habilitačních, nebo 

jmenovacích řízení udělených před 1. září 2016, zůstávají tímto statutem nedotčeny. 

2. Ustanovení článku 18, ods.1 je platné i pro členy VR FA, kteří jsou ve funkci ke dni účinnosti 

tohoto statutu. 

3. Články 1 až 9 Volebního a jednacího řádu FA VUT v Brně platného od 14. června 2005 a příloha 

tohoto řádu „Volební řád pro volbu kandidáta na jmenování děkanem“ zůstávají v platnosti do 

doby schválení Volebního řádu FA VUT  v Brně dle tohoto statutu. 

4.  Články 10 až 19 Volebního a jednacího řádu FA VUT v Brně platného od 14. června 2005 

zůstávají v platnosti do doby schválení Jednacího řádu FA VUT v Brně dle tohoto statutu. 

 

Článek 33 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se Statut Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně schválený podle § 27 odst. 1 

písmena b) zákona Akademickým senátem Vysokého učení technického v Brně dne 27. 9. 2011, včetně 

jeho pozdějších dodatků. 

Článek 34 

Závěrečná ustanovení 

1. Statut FA nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem VUT. 

2. Statut FA nabývá účinnosti dnem platnosti. 
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3. Součástí Statutu FA jsou tyto přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Symboly FA VUT 

b) Příloha č. 2 – Organizační struktura FA VUT 

c) Příloha č. 3 – Akademické sliby na FA VUT 

 

 

V Brně dne 12. 9. 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D., v. r.            doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc., v. r. 

  předsedkyně AS FA VUT v Brně               děkan FA VUT v Brně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc. Dr. Ing. Petr Hanáček, v. r. 

předseda AS VUT v Brně 
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PŘÍLOHA Č. 1  

Symboly FA VUT  

Žezlo FA VUT se skládá z insignie – hlavice a držadla. Insignie je ve tvaru koule, na níž rotují paprsky.  

Je zhotovena ze zlaceného a stříbřeného obecného kovu a šroubuje se na dřevěné držadlo. Insignie 

vznikla v roce 1979 podle návrhu prof. akad. soch. Miloše Axmana. 

Děkanský řetěz je tvořen z 25 článků tří navzájem provlečených kružnic. Na řetězu visí medaile 

s nápisem Fakulta architektury v Brně a znakem fakulty, vše v kruhovém orámování. Děkanský řetěz je 

zhotoven z obecného zlaceného kovu a je ozdoben českými granáty. 

Proděkanské řetězy (3 ks) jsou tvořeny podobně jako děkanský řetěz z 25 článků, tentokrát však ze dvou 

provlečených kružnic. Závěs s medailí je obdobný jako u děkanského řetězu, jen s vynecháním 

kruhového orámování. Proděkanské řetězy jsou zhotoveny z obecného zlaceného kovu a jsou ozdobeny 

syntetickými kameny. 

Taláry 

Talár a čepka děkana, proděkanů a předsedy akademického senátu jsou v černé barvě s černými 

sametovými lemy. 

Talár a čepka tajemníka jsou černé barvy s šedými lemy. 

Talár a čepka pedela jsou modré barvy. 

Taláry studentů bakalářského a magisterského studia jsou modré. Absolventi bakalářského studijního 

programu jsou při promočním aktu oděni do pláště. Absolventi magisterského studijního programu 

jsou při promočním aktu oděni do pláště a čapky. 

Logo FA VUT je v souladu se zněním Statutu VUT a řídí se samostatnou vnitřní normou VUT. Tvoří 

jej znak „T“ a nápis „Vysoké učení technické v Brně“ barva písma – bílá na červeném pozadí a nápis 

„Fakulta architektury“ barva písma bílá na šedém pozadí. 
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PŘÍLOHA Č. 2  
Organizační struktura FA VUT 
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PŘÍLOHA Č. 3 
Akademické sliby na FA VUT 

 

SLIB ČLENA AKADEMICKÉHO SENÁTU FA VUT 

Slibuji, že jako člen Akademického senátu Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně 

budu vždy jednat v souladu s právními normami státu a s vnitřními předpisy a normami fakulty a VUT. 

Budu ctít demokratické a akademické principy a budu jednat v souladu se svým svědomím a s plnou 

odpovědností vůči akademické obci fakulty, v zájmu prestiže a rozvoje vysokého školství a obecné 

vzdělanosti. 

SLIB STUDENTA FA VUT 

(Slib je součástí slavnostní imatrikulace) 

Slibuji, že budu svědomitě plnit všechny povinnosti, které vyplývají z mého studia na Fakultě 

architektury  VUT v Brně. Budu pracovat a studovat tak, abych byl co nejlépe připraven na své budoucí 

povolání. Slibuji, že na akademické půdě i mimo ni budu vystupovat tak, abych nepoškodil vážnost 

fakulty a celé školy. 

SLIB ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU 

(Slib je součástí promoce – čte promotor) 

Slibuji, že při své činnosti budu vždy využívat znalostí získaných na Fakultě architektury VUT v Brně 

a zkušeností nabytých v praxi k vytváření děl vysoké technické, ekonomické a estetické úrovně. 

Nezpronevěřím se právním a etickým normám a svým jednáním nepoškodím dobré jméno fakulty. 

Vynaložím veškeré úsilí, abych svou činností neohrožoval(a) životní prostředí, a aby výsledky mé práce 

přispěly k rozvoji společnosti. Slibuji, že budu vždy hájit čest a vážnost fakulty, na které jsem získal(a) 

vysokoškolské vzdělání. 

SLIB ABSOLVENTA NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU 

(Slib je součástí promoce – čte promotor) 

Slibuji, že při své činnosti budu vždy využívat znalostí získaných na Fakultě architektury VUT v Brně 

a zkušeností nabytých v praxi k vytváření inženýrských děl vysoké technické, ekonomické a estetické 

úrovně. Nezpronevěřím se právním a etickým normám a svým jednáním nepoškodím dobré jméno VUT 

v Brně. Vynaložím veškeré úsilí, abych svou činností neohrožoval(a) životní prostředí a aby výsledky 

mé práce přispěly k rozvoji společnosti. Slibuji, že budu vždy hájit čest a vážnost fakulty, na které jsem 

získal(a) vysokoškolské vzdělání. 

SLIB ABSOLVENTA DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU 

(čte promotor) 

Slibuji, že poznání, postoje a přístupy k řešení problémů a k životu, ke kterým mě vedlo studium v 

doktorském studijním programu uskutečňovaném VUT, budu nadále uplatňovat a rozvíjet v duchu 

akademických principů a humanitních ideálů, v zájmu rozvoje vědy, inženýrství, umění a společenské 

prosperity a že zachovám přízeň akademickému společenství, kde jsem doktorský akademický titul 

získal a které mi jej uděluje.  

 


