
 
 

ZÁPIS Z 21. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 9. 2. 2016 

 
místo zasedání: A 117 -  FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek zasedání: 15:00 konec zasedání: 15:45 

 

Přítomni: 

Členové AS FA VUT v Brně: 

Bc. Michael Gabriel, místopředseda AS FA VUT 

doc. Ing. arch. Karel Havliš 

doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský 

Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. 

Ing. arch. Pavel Jura 

Ing. arch. David Mikulášek 

MgA. Jan Šebánek 

Ing. arch. Marta Bímová 

Bc. Tereza Kvapilová 

Bc. Lucie Nippertová 

Filip Musálek 

 

Hosté: 

doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc., děkan FA 

Mgr. Filip Havlíček - tajemník děkana 

Ing. arch. Bohumila Hybská 

 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ  

 

1. Zahájení zasedání 

Místopředseda AS FA VUT představuje navržený program a navrhuje změnu programu oproti 

připravenému programu, z důvodu neaktuálnosti projednávání daných dokumentů.  

Program 21. řádného zasedání AS FA 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 21. řádného zasedání AS FA VUT 
2. Stav čerpání rozpočtu za rok 2015 
3. Různé 
4. Závěr 
 
 
 

 

 

 

 

 

2. Stav čerpání rozpočtu za rok 2015 
Tajemník fakulty informuje přítomné o čerpání rozpočtu. Fakulta zatím hospodařila s kladným výsledkem, 

nebylo třeba dofinancování z provozních prostředků. Úspora vznikla díky úspoře na provozu a 

nerealizováním některých plánovaných projektů a investicí. V loňském roce neproběhly žádné zásadní 

investice. 

USNESENÍ  

AS FA schvaluje program 21. řádného zasedání AS FA VUT. 

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

Program byl schválen. 

 



 
 

Tajemník informuje o rozpracovanosti Pravidel čerpání rozpočtu pro rok 2016. Ty jsou ve stavu 

připomínkování vedením fakulty a přislíbil projednání dokumentu Pravidla pro čerpání rozpočtu pro rok 

2016 na příštím zasedání AS FA VUT. 

Dále tajemník informuje o stanovení režijních nákladů pro fakultu a osvětluje postup výpočtu. 

Slovo si bere Ing. arch. Hybská a informuje o této věci z pohledu AS VUT. 

3. Různé 
Dotaz (arch. Mikulášek, arch. Jura) na téma obsazování pracovníků do pozic na nově vznikajících ústavech 
fakulty, zda- li budou přednostně obsazovány stávajícími zaměstnanci, nebo externisty, popřípadě jestli 
místa obsadí externisté, zda- li se pro ně vytvoří místa nová nad rámec stávajících úvazků fakulty. Děkan 
fakulty objasňuje systém vypsání výběrového řízení a další kroky a termíny, které budou po tomto aktu 
následovat. Zdůrazňuje, že zatím toto řešení nemá, protože nemůže předvídat, jaká situace nastane. 
Doplňující otázka na pana děkana: z jakých prostředků bude případným externím vedoucím ústavů 
hrazena mzda. Děkan opět zdůrazňuje, že tuto situaci bude řešit  až nastane a že zatím nemůže vývoj 
předvídat. Tajemník FA doplňuje, že děkan není člen komise výběrového řízení, ale má poslední slovo ve 
výběru. Také podotkl, že děkan má zájem na tom, aby maximální počet vybraných uchazečů vzešlo ze 
stávajících zaměstnanců fakulty. Další doplňující dotaz se tázal na složení výběrové komise. Děkan 
odpovídá, že členové budou kombinováni z externích i místních lidí a dodává, že podle předpisů nebylo 
možno výběrové řízení vypsat jiným způsobem než otevřeným, protože to předpisy VUT nedovolují, což 
předem ověřili. Další informace podal děkan k dalšímu časovému harmonogramu, který bude po 
výběrovém řízení následovat. Což bude představení nových vedoucích ústavů na shromáždění 
akademických pracovníků. Následně dojde k internímu výběrovému řízení na zaměstnance jednotlivých 
ústavů. To však nijak neovlivní průběh výuky, která musí být přednostně zajištěna. 
 

4. Závěr 
Návrh zasedání 8. 3. 2016 v 15 h. s návrhem programu  
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 22. řádného zasedání AS FA VUT 
2. Pravidla čerpání rozpočtu pro rok 2016 
3. Výroční zpráva FA 2015 
4. Dokumenty dlouhodobého záměru FA 
5. Různé 
6. Závěr 

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Navržený program byl schválen. 

 

 

Zapsala:  Ing. arch. Kilnarová 

Verifikoval Bc. Gabriel 


