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ZÁPIS  

Z  5 .  ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 13.  3 .  2018 

 
místo zasedání: A 117 - FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek zasedání: 13:10 konec zasedání: 14:35 

 

Přítomni: 

Členové AS FA VUT v Brně: 

Ing. arch. Kristýna Smržová, místopředsedkyně AS FA VUT v Brně 

MgA Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D. 

Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. 

Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D. 

MgA. Jan Šebánek, Ph.D. (nepřítomen od 13:45 do 13:50) 

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

Ing. arch. Vítězslav Nový 

Ing. arch. Daniel Struhařík 

Bc. Marieta Malíková 

 

Hosté: 

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

Mgr. Filip Havlíček, tajemník FA 

Ing. arch. Nikol Galeová, zástupce AS VUT v Brně 

Bc. Petr Preininger 

 

PRŮBĚH  ZASEDÁNÍ  
 

1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 5. ŘÁDNÉHO 

ZASEDÁNÍ AS FA VUT V BRNĚ 

Místopředsedkyně zahájila zasedání. Přečetla program a požádala o návrh dalších bodů. Se svým 

návrhem vystoupil arch. Mléčka, který požádal o zařazení bodu 5. 

 

Program 5. řádného zasedání AS FA 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 5. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 

2. Pravidla rozpočtu FA VUT v Brně – projednání 

3. Jednací řád AS FA – projednání 

4. Informace ze zasedání AS VUT 

5. Výstražná stávka studentstva ‒ #VyjdiVen 
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6. Závěr 

 

2. PRAVIDLA ROZPOČTU FA VUT V BRNĚ – PROJEDNÁNÍ 

Architekt Foretník zahájil diskusi nad projednávaným dokumentem připomínkami, přestože 

ekonomická pracovní skupina dokument ještě nepřipomínkovala. Do diskuse však vstoupil 

tajemník, který oznámil, že na základě v současnosti projednávaných pravidel rozpočtu VUT, 

které byly projednávány na dnešním zasedání AS VUT, došlo k úpravám pravidel rozpočtu FA. 

Nová verze bude senátorům rozeslána nejpozději dnes odpoledne, nebo zítra. Byly učiněny 

některé změny ve vztahu k dokumentu VUT, kde například kvestor požaduje, aby byly rozpočty 

fakult předloženy do 30. 6. 2018, takže je stejně potřeba dodržet tento termín. Navíc se snažili 

zapracovat požadavky, které vzešly z předchozího zasedání. Byly 3 a týkaly se termínu schválení 

rozpočtu, do financování ústavů promítnout podíl ústavů na výuce a RUV. Proto doporučuje 

posunout diskusi nad tímto dokumentem až poté, co senátoři obdrží aktualizovanou verzi. 

 

3. JEDNACÍ ŘÁD AS FA – PROJEDNÁNÍ 

K tomuto bodu si vzal slovo předkladatel dokumentu arch. Foretník. Shrnul opět vývoj 

dokumentu. Připomněl, že první verze dokumentu vznikla už v září 2017, ale nebyla AS VUT dne 

16. 1. 2018 schválena. Předložená verze respektuje doporučení Legislativní komise AS VUT a PrO 

rektorátu. Dnes probíhá první projednání.  

Doporučuje schválit v co nejkratším čase. Legislativní komise AS VUT vyjádřila snahu zkrátit 

projednávací lhůtu, vzhledem k tomu, že budou dokument projednávat už podruhé. Navrhuje 

dnes vydat usnesení s žádostí děkana o oficiální stanovisko. A také přijmout usnesení ke zkrácení 

projednávací lhůty.  

Upozornil, že do akademického senátu VUT se bude kromě schváleného Jednacího řádu 

předkládat i vyjádření děkana a také geneze dokumentu, tak jak ji arch. Foretník nastínil v úvodu. 

Při minulém předložení toto nedodali, což mohlo též přispět k neschválení. 

Následně arch. Foretník zopakoval vyznačené změny, které byly v dokumentu učiněny oproti 

stávajícímu VaJŘ: 

⁃ pravidelný harmonogram zasedání 

⁃ účastníci se dělí na stálé, přizvané a ostatní 

⁃ upravuje svolávání – termín, forma 

⁃ předkládání návrhů – elektronicky ze zákona + informovat e-mailem 

⁃ zkracuje předkládací lhůtu, umožňuje úpravu dokumentu během projednávání 

⁃ zveřejnění výpisu usnesení ze zasedání – zveřejnit neprodleně 

⁃ zápisy ze zasedání zveřejňovány na intranetu 

⁃ stanovuje, kdo pořizuje zápis, ukládá reálné lhůty pro zveřejnění 

⁃ upravuje postup odvolání předsedy a místopředsedy (stanovuje, že to lze a jak) 

Změny oproti předchozí (neschválené) verzi: 

⁃ možnost přerušit jednání 

⁃ ochrana menšiny – pokud alespoň 2 studenti požádají o oddělené hlasování, musí přijmout 

návrh většina studentů i většina akademických pracovníků. (náhrada dvou komor) 

⁃ upravuje styk s akademickou obcí – senát nevydává vlastní závěrečnou zprávu, ale dodává 

podklady do celkové výroční zprávy fakulty 

⁃ zjednodušení předkládacích lhůt – na dokumenty ze zákona: 14 dnů, na jiné návrhy: bez 

předkládací lhůty. 

Arch. Mléčka poukázal na to, že dokument nedostatečně řeší přerušení jednání. Není řečeno na 

jak dlouho nebo za jakých podmínek, což může vést k obstrukcím, až nekonečnému zasedání. 
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Děkan navrhl, aby měl za ukončení zasedání zodpovědnost předseda, který by ukončil zasedání 

ještě tentýž den. 

MgA. Šebánek doporučil doplnit podmínky přerušení, které by mohlo nastat jen v odůvodněných 

případech. Arch. Foretník doporučil, aby se nad tím problematiku projednala legislativní prac. 

skupina a jednání pokračovalo. 

 

USNESENÍ Č. 1 

AS FA VUT v Brně žádá děkana FA o stanovisko k návrhu Jednacího řádu AS FA VUT 

v Brně předloženého dne 5. 3. 2018, a to do termínu dalšího zasedání AS FA. 

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

Návrh byl schválen. 
 

13:48 opustil místnost MgA. Šebánek 

 

USNESENÍ Č. 2 

AS FA VUT v Brně zkracuje předkládací lhůtu návrhu Jednacího řádu AS FA VUT 

v Brně předloženého dne 5. 3. 2018 na 14 dní. 

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

Návrh byl schválen. 

 
13:55 Návrat MgA. Šebánka 

 

USNESENÍ Č. 3 

AS FA VUT v Brně schvaluje mimořádný termín dalšího zasedání AS FA na úterý 20. 

3. 2018 v 15:00. 

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

Návrh byl schválen. 

 

4.  INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ AS VUT 

Arch. Galeinformovala, o projednávání pravidel rozpočtu schůze AS VUT. Na programu byly i 

svobodné a volitelné předměty, výše odpisů, bonifikace strategických projektů. 

Svobodné předměty a jejich financování bude řešeno v pravidlech rozpočtů jednotlivých fakult, se 

snahou, aby peníze šly přímo daným pedagogům. 

Dále informovala o dění a založení debatní členské platformy pracovní skupiny Uměleckých 

vysokých škol RVŠ, které je členem.  

Na téma rozdělení financí z příjmu RUV bodů a podíl přesunu části do provozních prostředků se 

arch. Gale sešla s panem tajemníkem a strukturované kapitoly rozpočtu s příjmem RUV zisku 

připravili. Výše procentuálního rozdělení nebyla dořešena. Děkan je také o této situaci spraven. 

Tajemník dodal, že hodnocení svobodných předmětů není v pravidlech řešeno, protože se 

předpokládá v pravidlech VUT, že budou vyučující přímo odměňováni. Co se týče RUV dodal, že 

finance z RUV plynou do provozních prostředků a předpokládá se jejich rozdělení jak do fondu 

tvůrčí činnosti, tak na financování ústavů. 
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Arch. Mléčka požádal tajemníka, zda by mohl poslat dokument pravidel rozpočtu ve verzi s 

vyznačenými změnami. Tajemník uvedl, že takovou verzi pravděpodobně nemá, ale pokud najde 

ve wordu, tak pošle. 

Arch Galeová podrobně informuje o postoji Studentské komory AS VUT ve věci výzvy Vyjdi ven. 

/dodržování demokratických principů v ČR, výzva DAMU/. Byla překvapena, že o tom studentská 

komora nemá aktuální a správné informace.  Studentští senátoři AS VUT nevyjádřili akci podporu. 

Arch. Gale předala AS VUT informaci, že senát FA VUT podporu zváží a informovala o již 

deklarované podpoře studentského spolku FA – SOFA  

Arch. Gale se dotázala děkana, zda obdržel osobně výzvu. Děkan sdělil, že o této aktivitě nebyl 

nijak informován, pouze sleduje dění okolo výzvy Milion chvilek za demokracii. 

Arch. Gale upozornila, že se do výzvy zapojily součásti většiny vysokých škol, podporu vyjádřilo 

několik rektorů i děkanů. 

Arch. Mléčka požádal o pokračování v bodě jednání č. 5, která se této výzvy také týká. 

 

5. VÝSTRAŽNÁ STÁVKA STUDENTSTVA ‒ #VYJDIVEN 

Host – Petr Preininger dodal k akci, že pro Brno převzal záštitu nad stávkou studenstva děkan 

Pedagogické fakulty MU. 

Arch. Mléčka popsal obecně principy, na které výzva reaguje, jako je měnící se nálada ve 

společnosti směrem k radikalizaci, vulgarita ve veřejném prostoru. Na toto jednání reaguje také 

petiční akce Milion chvilek za demokracii. Tato výzva je dlouhodobá a vyzývá studenty 

k pohotovosti, bude provázena protestní akcí ve čtvrtek 15. 3. 2018 od 12 do 13 hodiny, kdy 

studenti vyjdou před fakultu a tím vyjádří souhlas s prohlášeními, které výzva obsahuje. 

Jedná se o 3 hlavní prohlášení (doslovný přepis uveden v příloze zápisu): 

1. žádají prezidenta republiky, aby respektoval ústavní zvyklosti, aby premiér vlády nebyl v demisi 

a nebyl trestně stíhán 

2. žádají, aby vláda v demisi nepřijímala žádná zásadní rozhodnutí 

3. žádají, aby senát, jako pojistka demokracie, více zasahoval do dění. 

Arch. Gale informovala, že SOFA, jako oficiální studentský spolek již výzvu podepsala a je 

zařazena na seznamu podporovatelů. Ovšem, když toto přednesla na zasedání velkého senátu, 

tak jí bylo opět vyčteno, že sice oficiálním spolkem SOFA je, ale stále nemá zveřejněny stanovy, 

takže působí nevěrohodně. 

Proto žádá senát, aby prostřednictvím usnesení, nebo prohlášení podpořil a arch. Galemohla 

sdílet tuto informaci na oficiálním profilu fakulty na sociálních sítích. 

Arch. Struhařík požádal, aby bylo přečteno celé znění výzvy, aby všichni senátoři měli jistotu, o 

čem budou hlasovat. 

Arch. Mléčka přečetl znění, které je přílohou tohoto zápisu. 

Následně již senátoři přistoupili k hlasování. 

 

USNESENÍ Č. 4 

AS FA VUT v Brně vyjadřuje podporu výstražné stávce studentstva #VyjdiVen. 

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

Návrh byl schválen. 
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6. ZÁVĚR 

Místopředsedkyně zrekapitulovala, že další zasedání proběhne 20. 3. v 15:00, následně pak 10. 4. 

v 13:00. 

 

Dne 13. 3. 2018 

zapsala: Ing. arch. Kilnarová 

verifikovala: Ing. arch. Kristýna Smržová 
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