
 
 

ZÁPIS Z 22. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 08. 3. 2016 

 
místo zasedání: A 117 -  FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek zasedání: 15:00 konec zasedání: 15:55 

 

Přítomni: 

Členové AS FA VUT v Brně: 

doc. Monika Petříčková, předsedkyně AS FA VUT 

Bc. Michael Gabriel, místopředseda AS FA VUT 

doc. Ing. arch. Karel Havliš 

doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský, příchod 15:15 

Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. 

Ing. arch. David Mikulášek 

Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D. 

Bc. Tereza Kvapilová 

Bc. Lucie Nippertová, příchod 15:10 

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 

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

připravenému programu, z důvodu neaktuálnosti projednávání daných dokumentů.  

Program 22. řádného zasedání AS FA 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 21. řádného zasedání AS FA VUT 
2. Návrh rozpočtu, pravidla čerpání rozpočtu pro rok 2016 
3. Různé vč. mimořádných stipendií pro studenty 
4. Závěr 
 
 
 

 

 

 

 

 

2. Návrh rozpočtu, pravidla čerpání rozpočtu pro rok 2016 
Předsedkyně informovala o materiálech, které měl senát k dispozici pro nahlížení a vyzvala tajemníka 

fakulty aby informoval přítomné o stavu rozpracovanosti rozpočtu a pravidel čerpání rozpočtu. 

Pravidla vychází z pravidel loňských, dále je zapracováváno rozhodnutí rektora o pravidlech čerpání 

rozpočtu VUT. V zásadě byly doplněny dvě věci, a to fond účelových prostředků a dotace režie na 

specifický výzkum. Dále byl poskytnut materiál předběžného návrhu rozpočtu, který přepokládá stejnou 

USNESENÍ  

AS FA schvaluje program 22. řádného zasedání AS FA VUT. 

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

Program byl schválen. 

 



 
 

výši příjmů jako loni a hospodaří s deficitem 735 000 Kč. Zatím to vypadá tak, že stav se ještě zlepší, ale 

vše bude jasné až po schválení rozpočtu z VUT, což bude koncem března. V rozpočtu se dále projeví nově 

odpisy budov, které si budou fakulty řešit samy, finance však budou poskytnuty z VUT. Po schválení 

rozpočtu VUT bude přizpůsoben rozpočet fakulty, předpokládá se eliminování deficitu. 

Předsedkyně navrhla, aby z časových důvodů došlo nejdřív k projednání a rozklíčování rozpočtu na 

schůzce ekonomické skupiny AS. 

Tajemník prosí o sepsání doporučení a dotazů, aby mohly být postoupeny na vedení VUT. 

Ing. arch. Mléčka dodává, že by měly být v rámci rozpočtu rozklíčovány kategorie mimořádných odměn 

zaměstnanců a mimořádných stipendií, kvůli protěžování některých pracovišť v minulých letech. 

Předsedkyně upozornila, že je možné se zúčastnit jednání ekonomické skupiny, skupina je otevřená a 

může přibírat další členy. 

Členové ekonomické skupiny: doc. Petříčková, MgA. Šebánek, Ing. arch. Mikulášek, Bc. Kvapilová 

 

 

 

 

 

 

 

3. Různé 
Předsedkyně nastínila problém, který vyvstal ze strany studentských senátorů z důvodu neobdržení 
náležitého mimořádného stipendia, tak jak tomu bylo obvykle. Bc. Kvapilová na výzvu Ing. arch. Mléčky 
dále objasňuje detaily konverzace se studijním oddělením a doc. Petříčkovou, která neměla žádné 
informace o změně ve vyplácení stipendií, což potvrdila i v emailové konverzaci. 
Děkan fakulty vysvětluje situaci s tím, že ke změně došlo na vedení fakulty, a to ve smyslu změny 
vyplácení stipendijního fondu obecně, kdy letošním rokem platí nové rozhodnutí děkana. Konkrétně, že 
stipendium bude nyní studentským senátorům vypláceno čtvrtletně. 
Ing. arch. Mléčka upozorňuje, že příště by se měly takovéto změny komunikovat předem. 
Děkan přijal připomínku, ale podotkl,  že neexistuje povinnost senátorům stipendium vyplácet. 
Předsedkyně shrnula, že pokud už bylo stipendium jednou přiznáno, mělo by se o změnách informovat 
s předstihem. 
 
Ing. arch. Hybská se přihlásila o slovo s informacemi ze zasedání AS VUT. 
Především ekonomická komise projednává návrh rozpočtu VUT, tak jak avizoval pan tajemník. Řeší se 
hlavně dofinancovávání projektů výzkumných center CEITEC a AdMaS. Dále je spor o příspěvky na 
financování oprav budov, kdy některé fakulty sídlí v nových budovách a tyto opravy neprovádí a obávají 
se protěžování fakult sídlících ve starších budovách.  
Jednání o rozpočtu bude pokračovat zítra. Rozpočet ještě není uzavřen. Obecně se dá říct, že v minulých 
letech se investovalo více do oprav a výstavby budov. Nyní by se měly investice zaměřit na pedagogické 
pracovníky a výuku. Je třeba dbát na hospodářský výsledek. Mnoho fakult nenakládá správně s Fondem 
provozních prostředků. Je třeba počítat s odpisy 4. a 5. skupiny. 
Ing. arch. Mléčka se dotázal na stav financování center CEITEC a AdMaS, který byl avizován už koncem 
loňského roku. Ing. Arch. Hybská reaguje, že došlo k převedení financí z minulého roku, což značně snížilo 
náklady.  Stále je třeba projekty dofinancovávat a na fakultách je proti tomu odpor. Objem těchto financí je 
obecně malý, ale problém je, že lze tyto náklady financovat jen z určitých zdrojů. 
 
Předsedkyně žádá děkana o krátký report z dění za poslední měsíc, kdy došlo na fakultě k představení 
nových vedoucích fakultních pracovišť a zhodnocení současného stavu. 
Děkan referuje, že nejsou uzavřeny pozice některých z ústavů, hlavně ústavu navrhování. Zde nevzešel z 
výběrového řízení žádný kandidát. Vedení proto přešlo na děkana fakulty. Byly vydány přihlášky na pozice 
jednotlivých pracovišť. Součástí přihlášky je životopis a představa uchazeče o tom, jak by mohl pracovišti 
být prospěšný. Toto podalo asi 75% pracovníků, proto bylo zbylých 25% vyzváno k doplnění. 
Konkrétní informace zatím nejsou zveřejněny, protože ještě nebyly všechny pozice uzavřeny. Až k tomu 
dojde, budou všechny informace zveřejněny oficiální cestou. 
Prioritou teď bude dokončení letního semestru. Výuka bude probíhat tak, jak byla na začátku nastavena a 
semestr bude podle těchto pravidel i ukončen. 

USNESENÍ  

AS FA bere na vědomí předložené dokumenty Pravidla čerpání rozpočtu, 

předběžný návrh rozpočtu pro rok 2016. 

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

Program byl schválen. 

 



 
 

Během letního semestru a hlavně letních měsíců se bude řešit dislokace jednotlivých pracovišť, tak aby 
zimní semestr mohl probíhat již ve stabilizovaných prostorách jednotlivých pracovišť. 
 
Doc. Havliš vznesl dotaz na probíhající pasportizaci budov fakulty, zda budou její výsledky k dispozici. 
Tajemník reaguje, že tuto činnost zajišťuje VUT z důvodů informovanosti o nadbytku ploch, kterými VUT 
disponuje (20%). Informace o rozlohách jednotlivých místností na FA jsou ale známy i z jiných zdrojů a ty 
mohou být na vyžádání k dispozici.  
 

4. Závěr 
Návrh zasedání 29. 3. 2016 v 15 h. s návrhem programu  
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 23. řádného zasedání AS FA VUT 
2. Dokumenty dlouhodobého záměru FA 
3. Různé 
4. Závěr 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Navržený program byl schválen. 

 

 

Zapsala:  Ing. arch. Kilnarová 

Verifikovala doc. Petříčková 


