
 

 

ZÁPIS Z 1. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 25. 11. 2014 
 

místo zasedání: A 117 -  FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek zasedání: 15:00, konec zasedání: 17:05 

 

Přítomni: 

Členové As FA VUT v Brně: 

doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D., předsedkyně AS FA VUT 
Ondřej Mráz, místopředseda  AS FA  
Tereza Dvořáková 
Ing. arch. Jan Foretník ,Ph.D 
Michael Gabriel 
doc. Ing. arch.  Karel Havliš 
Ing. arch. Pavel Jura 
Bc. Tereza Kvapilová 
doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský 
Ing. arch. David Mikulášek 
Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D 
Bc. Lucie Nippertová 
MgA. Jan Šebánek 
 

Hosté: 

doc. Ing.  arch. Jan Hrubý, CSc.,  děkan FA 
Ing. arch. Bohumila Hybská,  členka  AS VUT,  příchod 15:20 
Ing. arch. Markéta Bímová,  členka  AS VUT 
 
 
 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ  
 
Zahájení zasedání 

Předsedkyně AS FA VUT v Brně zahájila 1. řádné zasedání AS FA . 

Program 1. řádného zasedání AS FA 

1. Zahájení a schválení programu 1. řádného zasedání  
2. Ustanovení zapisovatele 
3. Jmenování členů pracovních skupin 
4. Mechanismus připomínkování a zveřejňování zápisů 
5. Informace z ustavujícího zasedání AS VUT 
6. Aktuální informace o stavu vedení FA – rezignace proděkanek 
7. Různé 
8. Závěr 

 

 



 

 

1. Schválení Programu zasedání AS FA VUT 

 Doc. Petříčková požádala o doplnění programu AS FA VUT o bod 4., 5. a  6., viz Program  zasedání. 

 

 

 

 

 

2. Ustanovení zapisovatele 

Doc. Petříčková předložila návrh na ustanovení zapisovatele. Informovala o možnostech zajištění 
zapisovatele daných legislativou a o zvyklostech zajištění zápisů z předcházejících zasedáních AS FA. 
Návrh na zapisovatele z řad doktorandů podpořil i pan děkan. Oslovený doktorand Ing. arch. Libor 
Urbánek souhlasí se svým ustavením do pozice zapisovatele AS FA. 

 

 

 

 

Arch. Foretník dodatečně informuje o pořizování audiozáznamu z dnešního zasedání z důvodu 
absence zapisovatele. Proběhla krátká diskuse na toto téma. Doc. Petříčková doporučuje ošetřit tuto 
záležitost následně ve změně VaJŘ. Dočasné řešení  viz. bod Různé. 

 

3. Jmenování členů pracovních skupin 

Doc. Petříčková vysvětlila princip fungování PS. Představila svoji představu rozdělení, vycházející ze 
současného aktuálního stavu, na legislativní a ekonomickou skupinu. 

• náplň legislativní PS – nutnost změny VaJŘ a Statutu FA, 

• náplň ekonomické PS – AS schvaluje a  kontroluje využívání finančních prostředků  FA VUT. 
 

Ostatní skupiny, které v minulosti byly ustaveny dle aktuálních potřeb AS  považuje předsedkyně 
v současnosti za zbytné. Žádné další rozšiřující návrhy nikdo nevznesl. 
 

 

 

 
 

USNESENÍ  

Hlasování o programu 1. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 

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

Program byl schválen. 
 

USNESENÍ  

Zapisovatelem je ustanoven student DSP Ing. arch. Libor Urbánek.   

13 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

USNESENÍ  

Ustanovení pracovních skupin -  ekonomická a legislativní ve složení: 
 

legislativní:  Foretník,  Jura, Gabriel, Nippertová a  Petříčková, 
ekonomická: Kvapilová, Mikulášek, Petříčková, Mráz a  Šebánek. 

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

Usnesení bylo přijato. 



 

 

 

4. Mechanismus připomínkování a zveřejňování zápisů 

Doc. Petříčková upozornila, že mechanismus připomínkování a schvalování zápisů není VaJŘ zcela 
ošetřen. Vysvětlila mechanismus připomínkování z minulého funkčního období AS FA. Bc. Kvapilová 
(předchozí zapisovatelka) krátce informovala o svých zkušenostech s pořizováním zápisů,  včetně 
obsahové konkretizace. Rozpravy se dále zúčastnil O. Mráz, arch. Foretník a arch. Jura. Doc. 
Petříčková se odkazuje na VaJŘ AS FA, který ukládá zveřejnění v informačním systému FA nejpozději 
10dnů  od skončení jednání a definuje obsah zasedání. V diskuzi senátoři došli k následující shodě 
formou usnesení. 

 

 

 

USNESENÍ 

 

 

 

 

5. Informace z ustavujícího zasedání AS VUT 

Doc. Petříčková informovala o Ustavujícím zasedání AS VUT, jehož se účastnila jako členka Volební 
komise AS VUT. Sdělila, že předsedou AS VUT byl zvolen doc. Hanáček. AS VUT ustavil čtyři PK –  
ekonomická, legislativní, tvůrčí rozvoj a pedagogická. Obsazené pozice PK za FA  –   ekonomická 
(arch. Hybská), tvůrčí (arch. Hybská), pedagogická (arch. Bímová). 

 

6. Aktuální informace o stavu vedení FA – rezignace proděkanek 

Děkan seznámil senát s aktuálním stavem vedení fakulty. Ve čtvrtek  20.11. 2014 podaly rezignaci e-
mailem doc. Poslušná a prof. Urbášková. Děkan byl ve čtvrtek  a pátek na  služební cestě v Praze a 
obdržel tuto informaci dopisem až v pondělí 24.11.. Následně děkan jejich rezignaci potvrdil 25.11. 
s požadavkem předání agendy k 1. 12. 2014. Děkan plánuje jmenovat nové proděkany a žádá AS FA o 
svolání mimořádného zasedání AS FA. 

Děkan dále informoval o slavnostním shromáždění AO VUT, kde bude udělen titul Dr.h.c arch. 
Rudišovi. 

Děkan kontaktoval prorektorku Armutidisovou ve věci změny barvy loga FA, která nám byla 
přidělena. Děkan dojednal možnost změny barevného provedení. K tomuto tématu proběhla 
rozprava k event. zřízení PS.  
 
Arch. Mikulášek vznesl dotaz na děkana, zda má fakulta statutárního zástupce. Děkan informuje, že 
v současnosti nikoli. 
 
Dále proběhla debata ke svolání mimořádného zasedání. 
 

USNESENÍ  

Zápis bude senátorům rozesílán mailem, příjem mailu je nutné potvrdit – tzv. DORUČENKA. 

• do 5 dnů bude zápis rozeslán k připomínkování,  
• 2 dny mají senátoři k vznesení relevantních připomínek, 
• 3 dny na zapracování připomínek, 
• celkem 10 dnů dle VaJŘ AS FA. 

 
13 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 0 
Usnesení bylo přijato. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
7. Různé 

 

• Předsedkyně navrhuje používat zvukový záznam pouze ve výjimečných případech s povinností 
následné likvidace, arch. Foretník navrhuje pořízení záznamu při každém zasedání, protinávrh 
arch. Mléčka. Po krátké rozpravě senátoři dospěli ke shodě, že záznam je pomůckou zapisovatele, 
který pokud použije audiozáznam musí vždy s touto skutečností senátory seznámit. 

• Předsedkyně vznesla dotaz na děkana ve věci účasti předsedy AS FA na kolegiích děkana a 
akademických obřadech(viz  Statut FA). Důvod jejího dotazu spočívá v tom, že arch. Kratochvíl, 
bývalý předseda AS FA nebyl na kolegium děkana ani na akademické obřady minulým vedením 
přizván. Děkan bude respektovat a dodržovat Statut. 

 
16:40 odchází ze zasedání arch. Mléčka, oznámil předem 

 

• Arch. Mikulášek vznesl dotaz ohledně návrhu na změnu Statutu podaného snad v roce 2013 
bývalým děkanem Chybíkem. Situaci objasnila arch. Hybská: AS FA obdržel od děkana  Chybíka 
návrh na změnu Statutu, který doporučil do AS VUT ke schválení, ten jej však neschválil, nýbrž 
vrátil s připomínkami k dopracování, k čemuž již nedošlo.  Doc. Petříčková přislíbila dohledat v 
archivu. 
 
16:45 odchází ze zasedání MgA. J. Šebánek, oznámil předem 

 

• Arch. Jura se dotazuje děkana na jeho záměr ohledně vypsání výběrových řízení. Děkan reaguje 
ve smyslu naplnění platného Statutu. Arch. Jura považuje za jednodušší změnit Statut, poukazuje 
na náklady.  Děkan připomíná fakt, že vypsání výběrových řízení je v pravomoci děkana. 

• Doc. Petříčková se dotazuje na aktuální stav prostorů pro SOFU. Děkan sděluje, že tuto záležitost 
řeší a již podnikl kroky k přípravě místnosti v budově B pro potřeby SOFY. 

 

8. Závěr 

Návrh předběžného programu 2. mimořádného zasedání AS FA VUT 

1. Schválení  a zahájení 2. mimořádného zasedání 
2. Záměr děkana jmenovat proděkany 
3. Různé 

 
konec zasedání v 17:05 

Zapsal: arch. Foretník, doc. Petříčková 

Verifikovala:                                                 doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.   
         předsedkyně AS FA             

USNESENÍ  

Hlasování o termínu 2.mimořádného zasedání AS FA -  pátek 28. 11.2014 ve 14 h 

11 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 2 

 Usnesení bylo přijato. 


