
 
 

ZÁPIS Z 33. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 6. 12. 2016 

 
místo zasedání: A 117 -  FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek zasedání: 15:00 konec zasedání: 16:05 

Přítomni: 

Členové AS FA VUT v Brně: 

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

doc. Ing. arch. Karel Havliš 

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

doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. 

Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D., příchod 15:08 

Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D. 

MgA. Jan Šebánek, Ph.D., odchod 15:42 

Ing. arch. Jiří Marek 

Bc. Petr Preininger 

Ondřej Mráz 

Kateřina Vlková 

Pavel Hodek 

 

Hosté: 

doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. 

Mgr. Filip Havlíček, tajemník FA 

doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. 

 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ  

 

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

Brně 

Předsedkyně AS FA VUT zahájila zasedání a navrhla znění programu: 

 

Program 33. řádného zasedání AS FA 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 33. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 
2. Vyhlášení doplňkových voleb do AS VUT 

3. Stav příprav novelizace statutu FA VUT v Brně 

4. Závěr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vyhlášení doplňkových voleb do AS VUT 

Doc. Petříčková informovala senátory, že byla oslovena doc. Hanáčkem, aby oznámila termín doplňkových 

voleb do studentské komory AS VUT v Brně. Termín je pravděpodobně stanoven na 16. února, ale protože 

USNESENÍ  

AS FA schvaluje program 33. řádného zasedání AS FA VUT. 

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

Program byl schválen. 

 



 
 

zatím nebyl zveřejněn zápis ze zasedání AS VUT, přimlouvá se za procesní opatrnost a pozdržení vyhlášení 

tohoto termínu, než dojde k oficiálnímu uveřejnění zápisu ze zasedání AS VUT, kde byl tento termín 

stanoven. Doc. Boháč potvrdil, že tento termín byl na minulém zasedání AS VUT opravdu vyhlášen. 

Předsedkyně se dotázala senátorů, na jejich názor, že by bylo vhodné spojit doplňkové volby do AS VUT s 

doplňkovými volbami náhradníků studentských členů do AS FA VUT v Brně. 

Arch. Foretník vyslovil názor, že toto řešení není vhodné, protože to volební a jednací řád neumožňuje. 

Doc. Petříčková navrhla možnost konzultace této záležitosti s právním oddělením rektorátu. 

 

3. Stav příprav novelizace statutu FA VUT v Brně 

Předsedkyně AS FA VUT nastínila průběh jednání ve věci návrhu nového statutu, který byl předložen 
děkanem. Celkem proběhly 3 schůzky legislativní skupiny s děkanem fakulty. LPS detailně připomínkovala 
předložený návrh, které děkan zapracoval a předsedkyni poslal předešlého dne poskytl senátu. 
Předsedkyně tuto verzi rozeslala ostatním senátorům. 
Arch. Mléčka požádal o bližší náhled do postupu jednání a připomínkování LPS. Stav jednání osvětlil arch. 
Foretník: 
1. Uvedení co nejvíce do souladu s "velkým" statutem, co se týče posloupnosti textu. 
2. Ujasnění rozvětvené terminologie vnitřních předpisů 
3. Zbytečně necitovat z dalších dokumentů, ale více se odkazovat, aby se nemusel statut měnit pokaždé, 
když se změní citovaný termín. 
Arch. Mléčka následně rozproudil diskusi na kolik je možné, aby statut zachoval specifika a svébytnost 
fakulty architektury v rámci struktury VUT. Děkan popsal, že v rámci tohoto legislativního dokumentu 
není mnoho prostoru pro tyto specifické body. Arch. Marek jako člen LSP doplnil, že tato součást v 
dokumentu je a vystihuje ji především nová struktura fakulty se svými ústavy apod. Děkan fakulty také 
apeloval na členy senátu s prosbou, aby si všichni návrh statutu podrobně prostudovali a dávali také své 
připomínky, aby se co nejvíce eliminovaly chyby a nedostatky nového dokumentu. 
Dále proběhla diskuse nad tím, zda by se měl dokument nechat překontrolovat nezávislým právním 
poradcem. Někteří senátoři (arch. Mléčka, arch. Foretník, doc. Petříčková, MgA. Šebánek) vyslovili 
podporu tomuto návrhu. 
V průběhu jednání odešel MgA. Šebánek (15:42) 
Další diskuse se týkala upřesnění náplně a formy služeb nezávislého právního poradenství. 
Doc. Havliš navrhl variantu spolupráce s některou z fakult, které má vlastní právní oddělení a porovnat 
jejich statut s tím od Fakulty architektury a využít právního poradenství této fakulty. Připomněl konkrétní 
případ z minulosti, kdy takto bylo postupováno. 
Předsedkyně zdůraznila nutnost precizní přípravy nového statutu i za cenu přípravy statutu v delším 
časovém období než to, které doporučoval AS VUT.  
Doc. Boháč informoval o průběhu schvalování statutů jiných fakult na zasedání AS VUT. Jedna z fakult již 
předložila statut AS VUT a ten ho vrátil zpět k přepracování. Na základě toho vznikly další obecné 
požadavky, které budou v nejbližší době doručeny i AS FA. 
 

4. Závěr 

Doc. Petříčková navrhla termín příštího zasedání na 10. 1. 2017 v 13:00. 
 
Předběžný program zatím nebyl stanoven. 

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0    

Navržený termín byl schválen. 

 

Zapsala:  Ing. arch. Kilnarová 

Verifikoval: doc. Petříčková 


