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Zápis z jednání AS FA VUT ze dne 7. 4. 2003 
 
Místo zasedání:   zasedací místnost děkanátu FA, Poříčí 5, Brno 
Datum a čas konání:  7. dubna 2003, 1500 hod 
 
Přítomni:  Lenka Burgerová, Karel Dole�el, Jan Foretník (od 1530), Jiří Knesl, Václav 

Kocián, Petr Kostiha, Jakub Kynčl, Zdeňka Lhotáková, Daniel Němeček, Alois 
Nový, Milan Stehlík 

Nepřítomni:  Ale� Navrátil, Radek Sátora 
Hosté:  Doc. Chybík, CSc., Ing. arch. Iveta Černá 
 
Program zasedání: 

1. Rekonstrukce vily Tugendhat � diskuse o případném stanovisku AS. 
2. Kontrola zápisů z 20.3.2003, 21. a 28.2.2003 a stav plnění usnesení z 21. a 

28.2.2003 
3. Kauza Sná�el versus studenti � vývoj. 
4. Různé. 
5. termín, místo a návrh předbě�ného programu pří�tího zasedání AS FA 
 

Popis průběhu zasedání: 
ad 1/ Problematiku a pozadí rekonstrukce vily Tugendhat osvětlila arch. Černá. Nově 

ustanovená komise (Dole�el, Knesl, Němeček, Nový) připraví stanovisko senátu, 
které Dole�el (pro - 10, proti - 0, zdr�eli se - 1) přednese na Valné hromadě ČKA 
12.4.2003. Je mo�no zapůjčit výstavu o vile Tugendhat od Odboru kultury MB (v 
tříjazyčné verzi � česky, anglicky, německy). 

ad 2/ - Nový upozornil, �e je zapotřebí opravit �patně uvedené skóre při hlasování do 
Vědecké rady FA u prod. Hrabce, prod. Rujbra a Doc. Glosové. Dále je zapotřebí 
upravit formulaci bodu 8b ve smyslu, �e FA dostalo k rozpočtu mimořádnou dotaci 1 
mil. Kč. 

 - Do pří�tího zasedání AS FA předjedná ekonomická komise návrh rozpočtu FA na 
rok 2003 a tajemníkův materiál o vývoji mezd na FA (pro - 11, proti - 0, zdr�eli se - 0).  
- bod č. 4 z 20.3.2003� trvá 
- Děkan navrhl, aby jednotlivé komise senátu měli předsedu, nebo jinou pověřenou 
osobu, která bude zároveň kontaktní osobou pro příslu�né členy vedení. Do pří�tího 
zasedání AS FA ka�dá komise rozhodne a určí takovou osobu ze svého středu.  
- bod č. 8c z 20.3.2003 � trvá 
- bod č. 8d z 20.3.2003 � Senát vyslovuje uznání děkanovi a vedení za bleskové 
vyřízení námětů Senátu FA. Copycentrum je otevřeno přes poledne. Pracovníci 
výpočetního centra vyhradí jednu místnost, kde bude otevřeno do 2200. Knihovna  
zahájí zku�ební provoz od 1.5.2003 � Po a St  od 900 do 2000, Út a Čt  od 900 do 1700, 
Pá  od 900 do 1400. 

ad 3/ Nový a Knesl informovali o vývoji kauzy. Proběhlo první stání u Městského soudu 
v Brně proběhne 27.4.2003, které skončilo odročením, proto�e se Sná�el odvolal 
kvůli přítomnosti zástupců VUT. Podpůrné stanovisko vydala Studentská komora VUT 
v Brně a připravuje se stanovisko Senátu VUT v Brně. 

ad 4/ a) Děkan opakovaně přizval studenty do kolegia děkana FA. 
b) V Událostech bude rozhovor o 5. Studentském Athénském konventu s na�í 
studentkou Lenkou Burgerovou, která se tohoto jednání za VUT zúčastnila (studium a 
výměnné studentské programy). 
c) Kocián vznesl otázku skříněk pro studenty. Děkan odpověděl, �e se s nimi počítá 
ve sklepě budovy A (otázka pravděpodobně pří�tího roku a� budou potřebné 
prostředky). 
d) Dole�el otevřel otázku prezentace studentských projektů na stěnách (chodbách) 
�koly.              
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e) Otázka pravidelného termínu zasedání senátu. Pro pří�tí semestr po�aduje senát 
v rámci rozvrhu jeden �schůzovací� den v týdnu (i pro vědecké rady a kolegia atd.). 
Senát rozhodl, �e v tuto chvíli bude optimální den pondělí v 1500 (pro - 10, proti - 1, 
zdr�eli se - 0). 

ad 5/ Dal�í zasedání proběhne 23.4.2003 v 1700 v zasedací místnosti děkana. Na programu 
jednání budou předev�ím otázky spojené s návrhem rozpočtu na rok 2003.  

  
Usnesení: 
ad 1/ Komise ve slo�ení Dole�el, Knesl, Němeček, Nový připraví stanovisko senátu a 

Dole�el jej přednese na Valné hromadě ČKA 12.4.2003.  
ad 2/ - Do 23.4.2003 předjedná ekonomická komise návrh rozpočtu FA na rok 2003 a 

tajemníkův materiál o vývoji mezd na FA.  
- Do 23.4.2003 ka�dá senátní komise rozhodne o kontaktní osobě ze svého středu.  

 
Seznam příloh zápisu: 

- Stanovisko Studentské komory akademického senátu Vysokého učení technického 
v Brně k �Vyjádření nedůvěry studentů za dosavadní činnost na půdě fakulty 
architektury� ze dne 11. ledna 1990  

 
 
 
 

Jiří Knesl, Jan Foretník, 
předseda AS FA VUT místopředseda AS FA VUT 


