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Zápis z jednání AS FA VUT ze dne 9. 6. 2005 
 
Místo zasedání:   místnost 117 A na FA, Poříčí 5, Brno 
Datum a čas konání:  9. června 2005, 1300 hod 
 
Přítomni:  Karel Doležel, Jiří Knesl, Václav Kocián, Jakub Kynčl, Zdeňka Lhotáková, Aleš 

Navrátil, Daniel Němeček, Alois Nový (od bodu 2), Sanko Šejk (od bodu 4), 
Ondřej Šohaj  

Nepřítomni:  Petr Kostiha, Milan Stehlík (omluven), ,  
 
 
Program zasedání: 

1. Stav plnění usnesení 
2. Statut FA  
3. Volební a jednací řád AS FA 
4. Volby do AS FA a AS VUT 
5. Různé 
6. Termín, místo a návrh předběžného programu příštího zasedání AS FA 
 

Popis průběhu zasedání: 
ad 1/ vše splněno 
ad 2/ Knesl přečetl stanovisko legislativní komise AS VUT a stanovisko JUDr. Králíka. 

Objasnil rozsah připomínek a proběhla krátká diskuse. Dále informoval, že je 
zapotřebí udělat jednu úpravu v příloze tři týkající se zrušení fotolaboratoře (ostatní 
organizační jednotky i názvy zůstávají, tak jak jsou používány dnes). Proběhlo 
hlasování o takto předneseném návrhu (9-0-0).  

ad 3/ Knesl informoval o změnách (vesměs související se změnami ve statutu) a následně 
proběhlo hlasování o upraveném návrhu dle připomínek LK AS VUT (9-0-0). 

ad 4/ Lhotáková informovala o harmonogramu voleb do AS VUT (viz příloha).na základě 
toho se AS FA usnesl (10-0-0), že volby do AS FA i do AS VUT proběhnou na FA  
13. 10. 2005. Kandidátky do AS VUT budou zveřejněny od 27. 9. 2005 a kandidátka 
do AS FA 3. 10. 2005. Knesl byl pověřen, aby kontaktoval předsedu naší volební 
komise Doc. Drápala, a aby společně připravili otevření kandidátek do obou AS ještě 
před započetím prázdnin. 

ad 5/ a/ Knesl předal kvestorovi dopis reagující na kvestorův materiál ohledně 
architektonických soutěží na VUT. Nový informoval, že materiál bude projednán na 
EK AS VUT dnes tj. 9. 6. 2005 v 1600. O výsledku bude Nový informovat na dalším 
jednání AS FA. 

 b/ Nový informoval o připravované novele vysokoškolského zákona, kde jsou mimo 
jiné navrhovány změny při volbách do AS (už by neměly být rovné) a kde by měl být 
odstraněn limit dvou funkčních období pro děkany a rektory. 

 c/ Doležel se pozastavil nad průběhem letošního způsobu zapisování do ateliérů, kdy 
například u studentů, kteří doposud nemají splněný atelier obytných staveb se 
neobjevil v nabídce jeho ateliér věnovaný této problematice. Po krátké diskusi se AS 
dohodl, že vyzve vedení k opětovnému vysvětlení tohoto systému. 

ad 6/ Příští zasedání AS FA proběhne 26. 9. 2005 v 1200  v 117 A. 
 
 
 
Usnesení: 
ad 2/ Byl schválen Statut FA a bude postoupen k projednání v AS VUT (zodpovídá Knesl). 
ad 3/  Byl schválen Volební a jednací řád AS FA a bude postoupen k projednání v AS VUT 

(zodpovídá Knesl). 
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ad 4/ Budou otevřeny kandidátky do AS VUT a AS FA do konce června a volby proběhnou 
13. 10. 2005 (zodpovídá Knesl). 

ad 5/ Objasnit způsob zapisování do ateliérů a vysvětlit co mají studenti skutečně splnit, 
zda „typologická“ témata, či tři zadání „dle měřítka“ a dvě volná (zodpovídá děkan). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Jiří Knesl,  
 předseda AS FA VUT  

 
 
 
Přílohy: 

- Zápis č. 4/2005 ze zasedání Legislativní komise AS VUT konaného dne 2. 5. 2005 
- Vyjádření JUDr. Králíka k návrhu čl. 7 odst. 4 nového znění Volebního a jednacího 

řádu AS FA 
- Statut FA. 
- Volební a jednací řád AS FA 
- Harmonogram voleb do akademického senátu VUT pro funkční období říjen 2005 až 

říjen 2008 a volby kandidáta na jmenování rektorem pro funkční období únor 2006 až 
leden 2009 

 


