
 
 

ZÁPIS Z 2. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 19. 12. 2017 
 

místo zasedání: A 117 - FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek zasedání: 15:10 konec zasedání: 17:35 

Přítomni: 

Členové AS FA VUT v Brně: 
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D., předsedkyně AS FA VUT v Brně 
Ing. arch. Kristýna Smržová, místopředsedkyně AS FA VUT v Brně 
Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. 
Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D., příchod 15:15 
MgA. Jan Šebánek, Ph.D. 
Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D. 
Ing. arch. Bc. Barbora Ponešová, Ph.D. 
Ing. arch. Vítězslav Nový 
Ing. arch. Daniel Struhařík 
Bc. Marieta Malíková, odchod 17:09 
Bc. David Helešic 
Bc. Jakub Czapek 
 
Hosté: 

doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc., děkan 
Mgr. Filip Havlíček, tajemník 
Ing. Čeněk Bidman, vedoucí ekonomického oddělení 
Ing. arch. Nicol Galeová, zástupce AS VUT 
 
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ  
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 

Předsedkyně zahájila zasedání. Přečetla program a požádala o návrh dalších bodů. Senátoři neměli ke 
znění programu připomínek, sama předsedkyně zařadila2 body programu, a to bod č. 5 a bod č. 6. 
 
Program 2. řádného zasedání AS FA 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 
2. Informace o čerpání rozpočtu 1-9/2017 
3. Harmonogram zasedání AS FA VUT v Brně – rok 2018 
4. Informace ze zasedání AS VUT v Brně 
5. Ustanovení pracovních skupin pro legislativu a ekonomii 
6. Mimořádná stipendia – supervize DSP 
7. Závěr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Informace o čerpání rozpočtu 1-9/2017 

USNESENÍ  

AS FA VUT v Brně schvaluje program 2. řádného zasedání AS FA VUT. 
12 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 0 
Program byl schválen. 
 



 
 

Předsedkyně sdělila senátorům, že informaci o čerpání rozpočtu za období 1-9 obdrželi a vyzvala 
tajemníka, aby se ujal slova a podal zprávu o stavu čerpání rozpočtu. 
Tajemník informoval, že v současné době se ukončuje čerpání za měsíc listopad. Po Vánocích bude 
ukončen celý kvartál, resp. rok 2017. Následně tajemník informoval, že dostal nějaké dotazy a sešel se 
s některými senátory. Jejich připomínky zapracoval do zprávy. 
Doc. Petříčková se dotázala, zda již za zmiňované období do září roku 2017 bylo čerpáno z fondu 
provozních prostředků, ze kterých mělo být podle plánu cca 2 600 000 Kč použito na dorovnání rozpočtu. 
Tajemník odpověděl, že zatím nebylo. 
Arch. Foretník se vyjádřil, že je rád, že se zatím nemuselo čerpat. 
Tajemník upozornil, že velkou část rozpočtového období tvořilo rozpočtové provizorium a nebylo tak 
možné uskutečnit některé investice, proto se dá předpokládat, že stav na konci roku bude výrazně jiný. 
Arch. Foretník se dotázal, zda se budou řešit stipendia pro studenty. Bc. Czapek vysvětlil, že se domluvil 
s předsedkyní, že by rád pozval na zasedání prod. Kratochvíla, proto se bude tento bod projednávat až 
příště. 
 

3. Harmonogram zasedání AS FA VUT v Brně – rok 2018 

Předsedkyně informovala senátory, že projednávala termíny dalšího zasedání na začátek roku 2018. 
V souladu s povinnostmi vedení děkana a termíny zasedání velkého senátu vyplynuly dva termíny, a to 16. 
ledna a 13. února. Další termíny byly předběžně navrženy na 13. března a 14. dubna, tyto však zatím 
nejsou jisté, proto navrhuje prozatím hlasovat o prvních dvou a v únoru stanovit další termíny. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

4. Informace ze zasedání AS VUT v Brně 

Slova se v tomto bodu ujala arch. Galeová. Ta chce senátory informovat o jednání z ekonomické komise AS 
VUT z 2. pracovního jednání. Ekonomická komise se v současné době schází každý týden, protože se řeší 
pravidla čerpání rozpočtu a pravidla hospodaření. 
Požádala, aby informace, které senátorům sdělí,  byly zatím považovány za interní a nebyly dále šířeny, 
dokud nebudou informace schváleny senátem VUT. Dále probíhalo jednání mimo zápis. 
 
Následně senátoři diskutovali o skutečnosti týkající se vedením plánovaného personálního auditu, který 
má být  zadán nezávislému auditorovi na základě výběrového řízení, plánované výdaje 300tis. Kč, termín 
zpracování 30. 6. 2018 
17:09 odchod Bc. Malíkové. 
 

5. Ustanovení pracovních skupin pro legislativu a ekonomii 

Předsedkyně nastínila potřebu ustanovit nové složení ekonomické a legislativní pracovní skupiny. Vyzvala 
senátory, aby se přihlásili, v jakých skupinách mají zájem pracovat. Zdůraznila, že členství ve skupinách je 
dobrovolné a je možné se připojit i později. Na to reagoval Bc. Czapek, který oznámil, že odjíždí na příští 
semestr na stáž do zahraničí, ale po svém návratu by se rád zapojil do ekonomické skupiny. 
Senátoři projevili zájem pracovat v pracovních skupinách takto: 
Šebánek, Petříčková, Kristek, Smržová – ekonomická pracovní skupina; Foretník, Nový, Helešic, Petříčková 
– legislativní pracovní skupina. 
 
 
 
 
 
 

USNESENÍ  

AS FA VUT v Brně schvaluje termíny zasedání na rok 2018: 16. 1. 2018 a 13. 2. 
2018 v 15:00 jako 3. a 4. řádné zasedání AS FA VUT v Brně. 
12 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 0 
Návrh byl schválen. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. Mimořádná stipendia – supervize DSP 

Předsedkyně vysvětlila, že tento bod přidala proto, že se objevil zápis z pololetní supervize studentů DSP, 
ve kterém se objevila zmínka o tom, že sama žádala o udělení mimořádného stipendia. Předpokládá, že se 
objevilo nedopatřením, protože jediné stipendium, o které předsedkyně žádala, bylo pro zapisovatelku, a 
to, jak byla mailem od děkana ujištěna, bylo již přiznáno ve výši 5 tisíc korun. 
Arch. Foretník dodal, že rovněž pro Pavlu Kilnarovou žádal o mimořádné stipendium za účast ve volební 
komisi a předpokládá, že výsledná částka je složena i z podílu na této účasti. 
Předsedkyně dodala, že v zápise ze supervize se neobjevil žádný konkrétní údaj o udělení stipendií, např. 
přerozdělená částka, celkové počty dosažených bodů apod. 
Dále se předsedkyně vyjádřila k mimořádnému stipendiu pro studentské senátory, kde řekla, že 
studentům bylo přiznáno do konce roku a jak tomu bude v dalším kalendářním roce nemá žádné 
informace. 
 

7. Závěr 

Děkan požádal o zasílání připomínek ke stávajícím pravidlům čerpání rozpočtu, které obdrželi všichni 
senátoři, aby bylo možné pracovat na přípravě nových pravidel pro rok 2018. Termín pro zasílání 
připomínek je do 15. ledna. 
Dále se děkan dotázal, v jaké fázi je jednací řád a jestli je jeho součástí stanovisko děkana. Děkan se 
domnívá, že vydal stanovisko k verzi dokumentu z 19.9. Ale jednotlivé body se v nové verzi nikde 
neobjevily. V zápise z jednoho z jednání bylo uvedeno, že byly zapracovány, proto se dotázal, protože je 
nikde zapracované nenašel. 
Doc. Petříčková odpověděla, že jednací řád byl schválen akademickým senátem na jednání, kde byl děkan 
přítomen. Předsedkyně předala dokument velkému akademickému senátu a v současnosti je vyvěšen ve 
složce zpřístupněné dokumenty. Arch. Foretník se již dříve vyjádřil, že by byl rád projednávání 
dokumentu, z pozice předkladatele, přítomen. Dále doc. Petříčková připomněla, že dokument 
připomínkoval i Mgr. Sobotka, jehož všechny připomínky byly rovněž zapracovány. 
Arch. Foretník připomněl znovu proces projednávání dokumentu, zdůraznil, že stanovisko děkana bylo 
projednáno na zasedání, při projednávání dokumentu, kterého se děkan neúčastnil. Na následujícím 
zasedání byly pouze zapracovány připomínky, které neměnily význam dokumentu, proto nebyl dokument 
znovu předložen, ale byly schváleny změny a následně i celý dokument. Některé body stanoviska děkana 
byly zapracovány do těchto pozměňovacích návrhů. 
Děkan četl zápis, v něm je 14 bodů, ale žádné z nich se netýká stanoviska. 
To arch. Foretník vyvrátil, a uvedl body, které byly ze stanoviska zapracovány, další body byly návrhy doc 
Meixnera a jeho vlastní, protože našel v dokumentu ještě nějaké stylistické chyby. 
Další debata vyvstala okolo volebního řádu. Děkan se dotázal, zda budou senátoři jednat s velkým senátem 
o možnostech jednoho a dvou volebních obvodů. Doc. Petříčková se vyjádřila, že byly právě ustanoveny 
pracovní skupiny, které se tím také budou zabývat. Připomněla situaci, kdy byl volební řád s dvěma 
volebními obvody dvakrát neschválen v AS FA. Arch. Foretník upozornil, že se nemá smysl pouštět do 
jednání s AS VUT, dokud nebudou mít na stole nějaký konkrétní dokument. MgA. Šebánek připomněl 
situaci jednání předešlých senátorů, ze kterého vyplynulo, že senátoři nemají vůli schvalovat dvou-
obvodový volební řád. Toto potvrdila i předsedkyně. 
 
Termín  3. řádného zasedání bylo usnesením schváleno na 16. 1. 2018 v 15:00. předběžný program nebyl 
stanoven. Předsedkyně se rozloučila a popřála všem příjemné prožití svátků. 

 
Zapsala: Ing. arch. Kilnarová 
Verifikovala: doc. Petříčková 

USNESENÍ  

AS FA VUT v Brně schvaluje složení ekonomické pracovní skupiny: Šebánek, 
Petříčková, Kristek, Smržová a legislativní pracovní skupiny: Foretník, Nový, 
Helešic, Petříčková. 
11 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 0 
Návrh byl schválen. 
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