
 
 

ZÁPIS Z 32. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 25. 10. 2016 

 
místo zasedání: A 117 -  FA VUT v Brně, Poříčí 5 

začátek zasedání: 15:00 konec zasedání: 16:25 
Přítomni: 

Členové AS FA VUT v Brně: 

doc. Monika Petříčková, 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, Ph.D. 

Ing. arch. Jiří Marek 

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

Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D. 

Bc. Petr Preininger 

 

Hosté: 

doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. 

Pavel Hodek 

Ondřej Mráz 

Kateřina Vlková 

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

Mgr. Filip Havlíček, tajemník FA 

 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ  

 

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

Brně 

Na úvod předsedkyně AS FA VUT přivítala nové členy a navrhla nejprve složení jejich slibu a až následně 

hlasování o programu. Senátoři postupně obdrželi osvědčení o členství a relevantní dokumenty následně přečetli 

slib v pořadí: 

doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. 

Pavel Hodek 

Ondřej Mráz 

Kateřina Vlková 

 

Předsedkyně AS FA VUT navrhla znění programu: 

 

Program 32. řádného zasedání AS FA 

1. Schválení programu 32. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 
2. Statut VUT a příprava Statutu FA VUT 

3. Stav žádosti zaslané rektorovi o poskytnutí znění dokumentu Zpráva z mimořádné kontroly MK 901211016 

Fakulta architektury – personální změny pro členy AS FA VUT v Brně 

4. Závěr 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ  

AS FA schvaluje program 32. řádného zasedání AS FA VUT. 

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

Program byl schválen. 

 



 
 

2. Statut VUT a příprava Statutu FA VUT 

Doc. Petříčková informovala o dopisu od  předsedy AS VUT ve věci zrychlení příprav dokumentu  nového 

statutu  v návaznosti na nově schválený statut VUT postoupený na MŠMT.  Již minulé zasedání upozorňovala na 

změny plynoucí z nového vysokoškolského zákona, které se váží na statut, dále na volební a jednací řád, 

disciplinární řád a na jednací řád vědecké rady. V rámci AS FA VUT je ustavena pracovní legislativní skupina, 

která je připravena se touto záležitostí zabývat. Následně se předsedkyně dotázala děkana fakulty v jakém stavu 

rozpracovanosti se nově připravovaný statut nachází. 

Děkan referoval, že statut je připraven v konceptu a rád by domluvil termín schůzky s legislativní skupinou, 

které by tento text co nejdříve podstoupil, aby se mohla připravit na jednání. Vedení je také v kontaktu s právním 

oddělením rektorátu, které je připraveno poskytnout poradenské služby. PR bude materiál postoupen ve finální 

podobě těsně před schválením. 

Předsedkyně informovala přítomné, že statut VUT je již schválen a z minulého statutu byla praxe, že co nebylo 

ošetřeno ve statutu FA se muselo přejímat právě ze statutu VUT. Byl vznesen dotaz na děkana, zda by bylo 

možné poskytnout rozpracovaný materiál senátu, aby mohl participovat na přípravě. Děkan přislíbil postoupení 

znění dokumentu všem senátorům. Předsedkyně přislíbila, že legislativní skupina vyvine maximální úsilí, aby 

byl dokument podroben připomínkování. 

Děkan apeloval, aby se schůzka s legislativní skupinou konala co nejdříve. Upozornil, že tomu musí předcházet 

náročná příprava, aby byl statut FA podrobně konfrontován se statutem VUT. 

Doc. Petříčková připomněla přípis doc. Hanáčka (předseda AS VUT) o možnosti spolupráce s právním 

oddělením a následně zrekapitulovala postup schvalování statutu FA: Sestavení dokumentu společně 

s legislativní skupinou, následně konzultace právním oddělením rektorátu, schválení senátem FA VUT a 

nakonec schválení senátem VUT. 

Arch. Foretník se pozastavil nad ostrou prosbou od AS VUT  na termín schválení statutu. Vypočítal termín, do 

kdy musí být dokument připraven, aby mohl být v termínu schvalován a konstatoval, že 4 týdny na přípravu 

dokumentu, který je pro fakultu zásadní, je šibeniční. Připomněl, že v minulém statutu obdobným spěchem 

vznikly chyby. Vyslovil názor, že by se neměl AS FA do tohoto termínu nechat donutit. 

Doc. Petříčková souhlasila s názorem arch. Foretníka. 

Děkan FA připomněl, že nemusí nic. I když termíny jsou dobré. Primárně by se měli snažit o kvalitní materiál. 

Ovšem apeloval na to, aby všichni na materiálu usilovně pracovali. Při konfrontaci s jinými fakultami, které už 

na materiálu pilně pracují. Bylo by dobré, kdyby fakulta nebyla připravena poslední. 

Legislativní skupina se dohodla na termínu jednání na 1. 11. ve 14:00. Přítomna bude celá legislativní skupina, 

děkan, tajemník a Ondřej Mráz, jako nový člen LPS. Schůzka se uskuteční na sekretariátu děkana. 

Předsedkyně dodala, že dopis od AS VUT, který byl postoupen členům AS FA VUT bude rozeslán také novým 

členům hned po skončení zasedání. 

Doc. Petříčková se dotázala, zda bude na fakultních stránkách aktualizováno znění vysokoškolského zákona. 

Děkan přislíbil, že si bere za úkol toto zjistit. 

Arch. Foretník reagoval na znění dopisu, kde se píše, o termínech. Komentoval, že by bylo vhodné ke 

schválenému statutu VUT obdržet i jakýsi manuál od velkého senátu, kde by se popsaly změny oproti minulé 

verzi. 

Doc. Petříčková dodává, že se píše, že ostatní fakulty již mají rozpracováno. Vidí v tomto problém v komunikaci 

mezi velkým senátem a AS FA VUT. Očekávala, že AS VUT pošle pracovní verzi, aby mohli začít na konceptu 

pracovat dřív. Předsedkyně informovala o postupu senátu na aktivaci nových členů AS VUT ze zástupců 

pedagogů FA. 

Arch. Foretník informoval o změnách předkládání dokumentů AS FA VUT(novela VŠZ), kdy bude třeba je 

nahrávat na cloudové uložiště, namísto posílání mailem nebo předkládání osobně na zasedání. 

Následně tajemník FA rozpoutal další diskusi na téma zástupců členů FA v AS VUT. Předsedkyně spravila 

přítomné o postupu a aktuálním stavu. 

Nakonec proběhlo hlasování o novém členu legislativní skupiny Ondřeji Mrázovi. 

 

 

 

USNESENÍ  

AS FA VUT v Brně potvrzuje nového člena legislativní pracovní skupiny Ondřeje 

Mráze. 

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

Návrh byl schválen 

 

Návrh nebyl přijat 

 



 
 

3. Stav žádosti zaslané rektorovi o poskytnutí znění dokumentu Zpráva 

z mimořádné kontroly MK 901211016 Fakulta architektury – personální změny pro 

členy AS FA VUT v Brně 

Předsedkyně AS FA VUT rekapitulovala předchozí dění pro informaci přítomným a novým senátorům. 

Informovala o odpovědi rektora. 

Děkan se dotázal, v jakém vztahu je dokument od arch. Hybské k odpovědi rektora. Doc. Petříčková 

informovala, že rektor v dopise odpověděl, že o tomto dokumentu vůbec neví. Arch. Mléčka připomněl procesní 

postup získání tohoto dokumentu, kde konstatoval, že byl původně rozeslán sekretářkou s pověřením rektora. 

Arch. Foretník pro úplnost přečetl celou odpověď rektora a znovu zrekapituloval souvislosti. Arch. Mléčka 

připomněl, že o tento dokumentu musí vědět a konstatoval, že by měli trvat na zpřístupnění zprávy. 

MgA. Šebánek se rovněž přiklonil k tomuto řešení. Doporučil zopakovat dotaz na rektora a doplnit materiál, 

který mají k dispozici pro konfrontaci, aby bylo zřejmě, že o něm rektor musí vědět. 

Doc. Petříčková toto zajistí. 

 

16:09 Arch. Marek opustil zasedání. 

 

 

4. Závěr 

V závěru děkan pozval přítomné na odhalení pamětní desky Pavla Švandy, které se bude konat 17. 11. Autorem 

pamětní desky je MgA. Šebánek.  Následně vzhlásil  na 18. 11. Den děkanského volna pro studenty a 

zaměstnance. 

 

Následně byl sjednán termín dalšího zasedání na 6. 12. 2016 v 15:00. 

 

Předběžný program 33. řádného zasedání byl stanoven: 

 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 33. řádného zasedání AS FA VUT 

2. Závěr 

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0    

Návrh byl schválen. 

 

Zapsala:  Ing. arch. Kilnarová 

Verifikovala: doc. Petříčková 


