
 
 

ZÁPIS Z 31. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 20. 9. 2016 

 
místo zasedání: A 117 -  FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek zasedání: 13:10, konec zasedání: 14:05 

Přítomni: 

Členové AS FA VUT v Brně: 

doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D., předsedkyně AS FA VUT 

Bc. Michael Gabriel, místopředseda AS FA VUT 

doc. Ing. arch. Karel Havliš 

Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. 

MgA. Jan Šebánek 

Ing. arch. Jiří Marek 

doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D. 

Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D. 

Bc. Petr Preininger 

 

Hosté: 

Mgr. Filip Havlíček, tajemník FA 

Ing. arch. Jan Kratochvíl 

 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ  

 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 31. řádného zasedání AS FA VUT v 

Brně 

Předsedkyně AS FA VUT zahájila zasedání a navrhla znění programu: 

 

Program 31. řádného zasedání AS FA 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 31. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 
2. Schválení rozpočtu pro rok 2016 a Pravidel čerpání rozpočtu pro rok 2016 

3. Schválení směrnice děkana č. 3/2016 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do 

BSP 

4. Schválení ADZ 2016 a DZ 2016-20 

5. Schválení členů volební komise doplňkových voleb do AS FA VUT v Brně 

6. Schválení časového harmonogramu doplňkových voleb do AS FA VUT v Brně 

7. Vyhlášení doplňkových voleb do AS FA VUT v Brně 

8. Žádost rektorovi o poskytnutí znění dokumentu "Zpráva z mimořádné kontroly MK 901211/16 Fakulta 

architektury - personální změny pro členy AS FA VUT v Brně" 

9. Závěr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USNESENÍ  

AS FA schvaluje program 31. řádného zasedání AS FA VUT. 

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

Program byl schválen. 

 



 
 

2. Schválení rozpočtu pro rok 2016 a Pravidel čerpání rozpočtu pro rok 2016 

Doc. Petříčková připomněla, že schvalovaná verze rozpočtu je ve variantě z 11. 5. 2016.  Arch. Mléčka 

oznámil, že po rozhovoru s děkanem, který proběhl po minulém zasedání, nevidí důvod, proč pro rozpočet 

nehlasovat, jelikož děkan pracuje na směrnici o rozdělování odměn a slovo děkana mu v této věci stačí. 

Arch. Foretník se připojil k tomuto názoru, jelikož byl u tohoto rozhovoru také přítomen. Zároveň vyslovil 

podmínku, že tato směrnice by opravdu měla vzniknout s platností pro příští rozpočet, tedy od nového 

roku. Doc. Petříčková také byla přítomna rozhovoru a rovněž doufá v brzké vydání této směrnice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Předsedkyně požádala vysvětlení tajemníka k aktuálnímu  stavu čerpání financí za období leden - červen 

2016. Rozběhla si diskuse nad předloženým materiálem. Následně tajemník informoval senátory, že 

připraví tiskopisy rozpočtu k podpisu, jedno vyhotovení bude k dispozici senátu. 

 

3. Schválení směrnice děkana č. 3/2016 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky 

pro přijetí ke studiu do BSP 

Předsedkyně AS FA VUT zrekapitulovala průběh diskusí nad touto směrnicí. Zároveň připomněla 
důležitost schválení této směrnice, tak aby bylo možné vypsat talentové zkoušky v lednovém termínu. 
Doc. Havliš se vyjádřil pro schválení  této směrnice, připomněl, že všechny připomínky komise byly 
zapracovány. Proděkan pro studium informoval o změně ve vysokoškolském zákoně, kde se změnila lhůta 
pro uveřejňování podmínek přijetí. Dále informuje, že cca 20 studentů se již přihlásilo do přípravných 
kurzů na talentové zkoušky, které škola pořádá, což svědčí o úspěchu projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Preininger se dotázal  proděkana, zda se škola nějak zapojuje do prezentace na veletrzích vysokých 
škol. Arch. Kratochvíl informoval o projektech, kterých se škola účastní, jako je Gaudeamus a dalších 
aktivit, které vyvíjí, jako je den otevřených dveří, vysílání ambasadorů na střední školy, kde prezentují 
neformální cestou informace o fakultě. Dále je vyhrazena v rozpočtu částka na propagaci školy, takže by 
měly vzniknout nové prezentační materiály, které by tuto situaci ještě podpořily.  

 

4. Schválení ADZ 2016 a DZ 2016-20  

Doc. Petříčková opět krátce zopakovala situaci k tomuto dokumetu, nikdo další neměl potřebu diskutovat, 
proto senátoři přešli rovnou k hlasování. 
 
 
 
 
 

USNESENÍ  

AS FA VUT v Brně schvaluje návrh rozpočtu FA VUT v Brně na rok 2016 a 

Pravidel čerpání rozpočtu pro rok 2016 verze 11. 5. 2016. 

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

Návrh byl schválen 

USNESENÍ  

AS FA VUT v Brně schvaluje směrnici 3/2016 Pravidla pro přijímací řízení a 

podmínky pro přijetí ke studiu do BSP. 

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

Návrh byl schválen 

 

Návrh nebyl přijat 

 

USNESENÍ  

AS FA VUT v Brně schvaluje ADZ 2016 a DZ 2016-20 

8 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 1 

Návrh byl schválen 



 
 

 
 
 

5. Schválení členů volební komise doplňkových voleb do AS FA VUT v Brně 

Doc. Petříčková informovala senátory, že byla nově ustanovena legislativní skupina. Tato skupina zasedla 

a zabývala se doplňkovými volbami a doporučuje komisi ve složení 4 členů, a to: Ing. arch. Luboš Františák, 

Ph.D., Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D, Ing. arch. Pavla Kilnarová, Ing. arch. Jiří Marek. Arch. Foretník k této 

informaci přidává, že byli ustanoveni 4 členové právě z důvodu toho, aby bylo možné se vystřídat a kdyby 

jeden z členů nemohl, budou vždy aspoň 3 přítomni  Volební a jednací řád totiž konkrétně neustavuje 

kolik členů volební komise má mít ani neupravuje, zda jsou navrženi náhradníci. MgA. Šebánek se dotázal, 

jestli není problém, že jsou 2 z členů stávající senátoři, což dle doc. Petříčkové bylo konzultováno 

s bývalým předsedou legislativní supiny AS VUT už v předchozích volbách a bylo potvrzeno, že toto je 

možné, možná je dokonce  i ta varianta, že člen volební komise je současně kandidátem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Schválení časového harmonogramu doplňkových voleb do AS FA VUT v Brně 

Doc. Petříčková zdůvodnila navržený harmonogram předepsanými lhůtami pro předání kandidátky 
předsedovi komise a její zveřejnění. Dále uvedla, že  LS vytipovala jako nejvhodnější den ateliérový 
čtvrtek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Vyhlášení doplňkových voleb do AS FA VUT v Brně 

Předsedkyně zdůraznila, že již nejsou náhradníci za studentské senátory, proto není jiná možnost než 
vyhlášení doplňkových voleb. 

 

 

 

 

 

 

Předsedkyně ještě upozornila, že funkční období těchto nově zvolených senátorů bude končit s funkčním 
období senátu, jako takového, které je příští rok. 

USNESENÍ  

AS FA VUT v Brně schvaluje časový harmonogram doplňkových voleb na funkční 

období  2014-17 dle přílohy č.1. 

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

Návrh byl přijat 

USNESENÍ  

AS FA VUT v Brně schvaluje složení volební komise doplňkových voleb ve složení: 

Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D., Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D, Ing. arch. Pavla 

Kilnarová, Ing. arch. Jiří Marek. 

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

Návrh byl schválen 

USNESENÍ  

AS FA VUT v Brně vyhlašuje doplňkové volby zástupců studentů FA do AS FA 

VUT v Brně konaného v termínu 20.10.2016. 

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

Návrh byl přijat 



 
 

Dále předsedkyně dodala, že LS bude v důsledku změny vysokoškolského zákona chystat nový volební řád 
a intenzivně na něm pracovat, aby nedošlo k časové prodlevě jako s dokumenty, které byly dnes 
schválovány. 

 

8. Žádost rektorovi o poskytnutí znění dokumentu "Zpráva z mimořádné kontroly 

MK 901211/16 Fakulta architektury - personální změny pro členy AS FA VUT 

v Brně“ 

Doc. Petříčková připomněla čeho se záležitost týká. Uvedla, že byly zpracovány 2 dokumenty, z něhož 
jeden rozeslala mezi senátory arch. Hybská mailovou poštou. Tento dokument se odkazuje na interní 
dokument, který byl na senátu diskutován minule.  Současně předsedkyně uvedla, že bude žádat rektora o 
úpravu dokumentu, protože se v něm vyskytují nesprávná  tvrzení. 
Slovo si vzal arch. Foretník, který na bod programu upozornil, že záleží na senátu, zda dokument vidět 
chce, za sebe prohlásil, že ho velmi zajímá z čeho uveřejněný dokument vychází. I další senátoři se přidali 
k tomuto názoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Závěr 

Doc. Petříčková informovala o procesním postupu, který si žádá počkat do říjnového zasedání, aby mohl 
být doplněn další senátor. Situace nastala z důvodu zaslání jedné z rezignací předchozích senátorů pouze 
mailem, což jednací řád nepřipouští.  
Termín příštího zasedání byl stanoven na 25.10.2016 v 15:00. 
 
Předběžný program 32. řádného zasedání byl stanoven: 
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 32. řádného zasedání AS FA VUT 
2. Jmenování nového člena AS FA VUT v Brně 
3. Závěr 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0    

Navržený program byl schválen. 

 

Zapsala:  Ing. arch. Kilnarová 

Verifikoval doc. Petříčková 

USNESENÍ  

AS FA VUT v Brně žádá rektora VUT v Brně o poskytnutí celého znění dokumentu 

"Zpráva z mimořádné kontroly MK 901211/16 Fakulta architektury - personální 

změny pro členy AS FA VUT v Brně" pro členy AS FA VUT v Brně. 

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

Návrh byl schválen 


