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Zápis z jednání AS FA VUT ze dne 11. 3. 2005 
 
Místo zasedání:   zasedací místnost děkanátu FA, Poříčí 5, Brno 
Datum a čas konání:  11. března 2005, 1200 hod 
 
Přítomni:  Karel Doležel, Jiří Knesl, Václav Kocián, Jakub Kynčl, Petr Kostiha, Zdeňka 

Lhotáková, Alois Nový, Milan Stehlík, Ondřej Šohaj 
Nepřítomni:  Kristýna Mudříková, Aleš Navrátil, Sanko Šejk (omluven) 
Hosté: Doc. ing. J. Chybík, CSc. 
 
Program zasedání: 

1. Stav plnění usnesení 
2. Statut FA - projednání 
3. Volební a jednací řád AS FA - projednání 
4. Různé 
5. Termín, místo a návrh předběžného programu příštího zasedání AS FA 
 

Popis průběhu zasedání: 
ad 1/ a/ Trvá úkol - zajistit archivování dokumentů AS FA. 

b/ Trvá úkol - vedení předloží návrh úpravy přijímacího řízení do DSP. 
c/ Trvá úkol - Zajistit vypracování přehledného a kontrolovatelného způsobu denní 
evidence pracovních výkonů jednotlivých pracovníků modelového centra.. 

ad 2/ a/ Kynčl informoval o úpravách a případných změnách dotýkajících se návrhu nového 
Statutu FA - především sladění s novým Statutem VUT a zachování ducha původního 
statutu. Předsedou AS FA byl předložen dílčí návrh článku 27 týkajícího se 
informačního systému. Proběhla kratší diskuse. 

 b/ AS FA schválil (10-0-0) změnu odst. 5 článku 27 v následujícím znění: Při 
používání počítačové sítě FA, jsou pracoviště, zaměstnanci a studenti povinni 
dodržovat obecné i vnitřní legislativní normy. 

 c/ Děkan informoval o zrušení fotolaboratoře což se odrazí v příloze č. 3 Statutu FA - 
Organizační struktura FA VUT. Senát souhlasí (10-0-0). 

 d/ Proběhlo hlasování o návrhu tak jak byl předložen Kynčlem (statut bez čl. 27) a 
Kneslem (článek 27) s výjimkou částí změněných ve dvou předchozích bodech (9-0-
1).  

ad 3/ a/ Kynčl informoval o úpravách a případných změnách dotýkajících se návrhu nového 
Volebního a jednacího řádu AS FA (dále VJR ASFA) - především sladění s novou 
legislativou VUT a zachování ducha původního VJR ASFA. Proběhla zásadní diskuse 
o koncepci hlasovacího mechanismu a „komorovosti“ AS. Zastánci jednotlivých 
pohledů („dvoukomorovost“: Nový, Stehlík, Kostiha, Lhotáková versus 
„jednokomorovost“: Doležel, Kynčl, Knesl) si vyměnili veškeré argumenty. Po 
ukončení této části debaty upozornil Kynčl ještě na jednu změnu - tzv. „klouzající 
mandát“ - umožňující kandidovat i stávajícím členům vedení FA. Všichni diskutující 
považují tuto změnu za přínosnou, ale vesměs se obávají o její realizovatelnost ve 
vazbě na ostatní právní normy. Knesl vznese dotaz o jeho realizovatelnosti na 
Legislativní komisi AS VUT. 

 b/ AS FA schválil (6-3-1) změnu VJR ASFA s výjimkou odst. 4 článku 7 pojednaného 
v předchozím bodě.  

ad 4/    a/ Bylo konstatováno, že stravování pro studenty v bufetu, i když s problémy, tak 
přeci jenom funguje. 

 b/ Knesl poděkoval těm, co se zúčastnili Valné hromady AS. 
  c/ Nový informoval, že zástupce AS VUT ve stavební komisi  a člen AS FA Nový 

vznesl při jednání SK dotaz na neúměrnost počtu architektonických soutěží, 
vypisovaných VUT. Byla přislíbena písemná odpověď Ing. Macka z investičního 
oddělení VUT. 
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d/ Nový informoval, že AS VUT byl předložen návrh rozpočtu VUT pro rok 2005. FA 
zde vykazuje manko 2,7 mil. Kč, které by mělo být vykryto zvláštní dotací. Vedení FA 
bylo kvestorem, který nechce fakulty dotovat, požádáno o zpracování kalkulace, 
týkající se výkonů zaměstnanců a tedy zdůvodnění potřeby dotace. 

 e/ Děkan informoval, že kvůli řešení finančních problémů FA, chce přijmout do 
prvního ročníku 120 studentů, a zeptal se na názor senátorů. Proběhla kratší diskuse 
ve které se Kynčl, Knesl a Nový shodli, že toto řešení je možná částečně řešením 
finanční stránky problému (finančního zatížení budoucího nového vedení), ale 
zároveň je morálním zatížením a nepovažují je tudíž za příliš šťastné. 

 f/ Doležel se zeptal na situaci ohledně možného pokračování rekonstrukce FA 
v podzemí budovy A. Děkan konstatoval, že v rozpočtu stavební komise se s těmito 
pracemi nepočítá ani pro tento, ani pro příští rok. V tomto roce by mělo proběhnout 
dokončení posluchárny A 118. 

 g/ Doležel se zeptal Nového jak se vyvíjí situace kolem nově zřízeného oboru 
architektura na FAST. Nový informoval, že se přihlásilo 175 uchazečů, 98 udělalo 
talentové zkoušky a 40 by mělo nastoupit do 1. ročníku. 

 h/ Lhotáková informovala o podmínkách voleb do AS VUT. Do 31.3.2005 by měl AS 
FA jmenovat svého zástupce do volební komise a do 18.10.2005 zástupce do volební 
komise na volbu rektora VUT. V souvislosti s těmito termíny si jednotliví senátoři do 
příštího zasedání AS FA návrhy na obě pozice. Lhotáková byla předsedou AS FA 
pověřena, aby sledovala vývoj situace a průběžně informovala o termínech v AS FA. 

ad 5/ Příští zasedání AS FA proběhne 24. 3. 2005 ve 1200 . Místo zasedání bude 
upřesněno později. 

 
Usnesení: 
ad 1/ a/ Trvá archivování dokumentů AS FA. (zodpovídá Knesl)  

b/ Vedení předloží návrh úpravy přijímacího řízení do DSP. (zodpovídá děkan) 
c/ Zajistit vypracování přehledného a kontrolovatelného způsobu denní evidence 
pracovních výkonů jednotlivých pracovníků modelového centra. (zodpovídá děkan) 

ad 2/ Návrh schváleného návrhu Statutu FA bude odeslán na AS VUT k posouzení  
(zodpovídá Knesl). 

ad 3/ Vznést dotaz na Legislativní komisi AS VUT ohledně tzv. „klouzavého mandátu“ 
(zodpovídá Knesl). 

ad 4/ Připravit návrhy na zástupce FA do volební komise AS VUT a do volební komise pro 
volbu rektora (zodpovídají všichni senátoři). 
Sledovat a průběžně informovat o termínech (zodpovídá Lhotáková). 

 
Seznam příloh zápisu: 

- Návrh Statutu Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně 
- Návrh článku 27 (Informační systém) Statutu Fakulty architektury Vysokého učení 

technického v Brně 
- Návrh Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty architektury 

Vysokého učení technického v Brně 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Jiří Knesl,  
 předseda AS FA VUT  


