
ZÁPIS 31. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 3. 4. 2014

Místo zasedání: místnost 117A – FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek jednání: 17:05, konec jednání: 17:40

Program:

1. Zahájení zasedání a schválení programu 31. mimořádného zasedání AS FA VUT v Brně
2. Uvítání a slib nových členů AS FA VUT v Brně
3. Různé
4. Závěr

Přítomni:

Místopředsedkyně AS FA VUT v Brně:
Klára Vejvodová

Členové:
Michael Gabriel
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
Ing. arch. Jan Kratochvíl
Kateřina Kunzová
Ing. arch. David Mikulášek
Ing. arch. BcA. Barbora Ponešová, Ph. D.
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph. D.
Ing. arch. Jan Sochor
MgA. Jan Šebánek
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph. D.
Roman Ženatý

Hosté:
Ing. arch. Bohumila Hybská – AS VUT
doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. – předseda volební komise
Tereza Kvapilová
Ing. arch. Jan Kristek
Alžběta Widholmová

Nepřítomni:

Ing. arch. Michal Krištof - omluven



PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Místopředsedkyně AS FA VUT v Brně (dále AS) zahájila 31. mimořádné zasedání Akademického senátu a 
pozdravila přítomné hosty. Podala AS zprávu, že ji slečna Barbora Jakubíková oslovila, že již nechce být 
zapisovatelkou AS. Pověřila proto zápisem z dnešního zasedání slečnu Kunzovou.

1. Schválení programu 30. mimořádného zasedání AS FA VUT v Brně

Místopředsedkyně AS seznámila senát s předběžným programem zasedání. Ing. arch. Mikulášek požádal o 
zařazení bodu programu: 2. Obecná rozprava nad situací AS. 

Program zasedání:

1. Zahájení zasedání a schválení programu 31. mimořádného zasedání AS FA VUT v Brně
2. Obecná rozprava nad situací AS
3. Uvítání a slib nových členů AS FA VUT v Brně
4. Různé
5. Závěr

USNESENÍ

Hlasování o programu 31. mimořádného zasedání AS FA VUT v Brně:

8 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování – 0, (pozn. 4 členové AS FA VUT nemohli hlasovat, neboť 
prozatím nesložili slib)
Program byl schválen všemi přítomnými členy AS.

2. Obecná rozprava nad situací

Místopředsedkyně informovala AS o nastalé situaci AS FA VUT v Brně. Uvedla, že se AS nachází ve velice 
nestandardní a bezprecedentní situaci, že je AS v kontaktu s rektorem VUT a každý krok je konzultován s 
Mgr. Sobotkou ze Správního odboru VUT, aby nedošlo k žádné chybě. Dále informovala, že AS obdržel od 
rektora VUT posudek Správního oddělení, ve kterém se nachází doporučení jak postupovat dále. Ing. arch. 
Mikulášek položil dotaz, zdali je bezpečné postupovat podle tohoto stanoviska, pokud není vytvořen druhý 
nezávislý právní posudek o který pan rektor profesor Štěpánek zažádal a který by následně měl být 
s posudkem prvním ještě zaslán na ministerstvo. O těchto skutečnostech Ing. arch. Mikuláška dle jeho slov 
informoval děkan FA profesor Chybík. Na to reagoval Ing. arch. Kratochvíl, že senát v tuto chvíli bude konat 
dle té části stanoviska, která se týká hlavně fungování AS FA VUT. Uvedl, že dle posudku je AS FA VUT 
funkční a usnášeníschopný. Řekl, že podle posudku rezignace čtyř členů AS FA VUT byla velice nestandardní 
i tím způsobem, že se rezignace obvykle podává mezi zasedáními tak, aby fungování AS nebylo ohroženo a 
na dalším zasedání se doplnil počet členů AS tak, jak je obvyklé a vyplývá ze Statutu FA. Ing. arch. Sochor 
položil dotaz, zdali je toto stanovisko rektora. Místopředsedkyně informovala Ing. arch. Sochora o 
uskutečněné schůzce s rektorem VUT a o doporučeních, která z této schůzky vzešla. Docentka Petříčková 
objasnila, že o posudek Správního oddělení VUT k situaci AS FA VUT požádal  Správní oddělení přímo rektor 
VUT, který toto stanovisko oficiálně předal AS FA i současnému děkanovi  FA. Uvedla, že tento dokument AS 
získal naprosto oficiální cestou. Ing. arch. Sochor reagoval, že způsob, jakým toto stanovisko AS získal, nijak 
nezpochybňuje. Dále proběhla diskuze nad tímto stanoviskem Správního odboru VUT. Z diskuze vyplynulo, 
že postup ohledně neúspěšné volby děkana je bezprecedentní a fungování AS není nijak ohroženo, neboť 
VaJř AS FA VUT v Brně zná prostředky, jak situaci řešit – doplněním náhradníků vzešlých z řádných  voleb. 
Tímto se AS stane znovu 13-členným. 



3.  Uvítání a slib nových členů AS FA VUT v Brně

Místopředsedkyně citovala z VaJř AS FA VUT v Brně a na základě tohoto vyzvala náhradníky na post 
senátora AS FA VUT v Brně, aby složili slib a podepsali osvědčení o členství. Požádala náhradníka Ing. arch. 
Mikuláška o přečtení slibu. Ing. arch. Mikulášek přečetl slib a podepsal osvědčení o členství. Docent 
Wittmann přečetl slib a podepsal osvědčení o členství. Docent Kopáčik přečetl slib a podepsal osvědčení o 
členství. Ing. arch. Sochor přečetl slib a podepsal osvědčení o členství. Následně docent Hrabec, předseda 
volební komise, předal místopředsedkyni AS osvědčení o členství čtyř nových členů AS FA VUT v Brně 
podepsaná novými senátory a předsedou volební komise.

4. Různé

Ing. arch. Mikulášek vznesl dotaz, co bude dál. Místopředsedkyně informovala AS, že na příštím zasedání AS, 
které navrhuje na úterý 8. 4. 2014, bude zvolen předseda AS, aby AS splňoval všechny náležitosti, které jsou 
potřeba. Dále uvedla, že proběhne příprava volby kandidáta na jmenování děkanem. Ing. arch. Ponešová 
doplnila, že v zájmu fakulty i pana rektora je třeba učinit volbu kandidáta na jmenování děkanem v co 
nejkratším termínu. Ing. arch. Kratochvíl uvedl, že je potřeba doplnit pracovní skupiny Akademického 
senátu, a to nejlépe na příštím zasedání, neboť v brzké době nastane schvalování rozpočtu FA. Ing. arch. 
Ponešová položila dotaz, zdali by členové AS mohli absolvovat školení ohledně Zákona o VŠ,  Statutu FA a 
případně dalších dokumentů, které souvisejí s přípravou volby kandidáta na jmenování děkanem. 
Místopředsedkyně AS reagovala, že tento problém bychom mohli probrat na příštím řádném zasedání AS, 
pokud se dostaví děkan FA.

Ing. arch. Sochor položil dotaz, v čem přesně bude spočívat příprava volby kandidáta na jmenování 
děkanem. Místopředsedkyně AS odpověděla, že musíme dodržet všechny předpisy a termíny, které jsou 
dány závaznými dokumenty, a že je potřeba všechny kroky zvlášť pečlivě připravit, aby nedošlo k nějakým 
nejasnostem. Příprava se tedy bude týkat zejména určením termínů, jmenováním volební komise, a dalších 
kroků pro to, aby volba proběhla bez chyb a komplikací. 

5. Závěr

Místopředsedkyně navrhla termín 32. řádného zasedání AS FA VUT v Brně na úterý 8. 4. 2014 v 10.00 v 
místnosti A117 (místopředsedkyně bude informovat emailem o případné změně místa). Dále navrhla 
předběžný program 32. zasedání AS FA VUT v Brně:

1. Zahájení zasedání a schválení programu 32. řádného zasedání AS FA VUT v Brně
2. Volba předsedy AS FA VUT v Brně
3. Příprava volby kandidáta na jmenování děkanem FA VUT v Brně
4. Předání archivu AS FA VUT v Brně
5. Pracovní skupiny AS FA VUT v Brně a jejich nové složení
6. Školení AS
7. Různé
8. Závěr

Ing. arch. Hybská informovala AS, že profesor Pelčák bude čerpat  od 7. 4. dva týdny dovolené, proto nemůže 
být předání archivu uskutečněno v navrhovaném termínu. Dále uvedla, že v archivu stále chybí určité 
náležitosti a Bc. Jakubíková má „diplomní volno“.  Docentka Petříčková položila místopředsedkyni AS dotaz, 
zdali žádala už dříve předání archivu od bývalého předsedy AS FA. Místopředsedkyně AS odpověděla, že 
poptávala archiv již minulý týden a profesor Pelčák jí odpověděl, že se nachází na pracovní cestě v zahraničí 
až do 2. 4. 2014. Místopředsedkyně dále uvedla, že je důležité, aby u předání archivu byl přítomný i 
zástupce ze Správního odboru rektorátu VUT, a je tudíž důležité najít termín, který bude vyhovovat všem. 
Také je důležité předat archiv protokolárně. Místopředsedkyně předběžně nechala bod č. 4 Předání archivu 
AS FA VUT v Brně na programu příštího zasedání a navrhla řešit tuto situaci s Mgr. Sobotkou, vedoucím 
Správního oddělení VUT.



USNESENÍ

Hlasování o programu a termínu 32. řádného zasedání AS FA VUT v Brně:

13 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování – 0
Program a termín byl schválen všemi přítomnými členy AS.

Zapsala: Kateřina Kunzová Dne 3. 4. 2014

Verifikovala: Klára Vejvodová, místopředsedkyně AS FA VUT v Brně Dne:
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členové As FA VUT v Brně:

Klára Vejvod ová, místop edsedkyně AS FA VUT v Brně

Michael Gabriel

Ing. arch. Ian Kratochvíl

Ing. arch. Michal Krištof

Kate ina Kunzová

doc. Ing.Monika Pet íčková, Ph. D.

Ing. arch. BcA. Barbora Ponešová, Ph.D.

MgA. Ian Šebánek

Roman Ženaty

doplnění členové AS FA VUT v Brně:

doc' Ing.arch. Gabriel Kopáčik, Dr.

'n8: 
arch. David Mikulášek

Ing; arch. Ian Sochor

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

hosté:

děkan FA, prof. Ing. |osef Chybík, CSc.

doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc.

Ing. arch. Bohumila Hybská

Bc. Barbora |akubíková, zapisovatelka AS FA

doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.
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Y áŽená slečno m ístopředsedkyně.

Vzhledem k nasta|é situaci a jiŽ provedenému právnímu rozboru Vás jako členové AS žádáme o
mimořádné zasedáníAs FAVUT v Brně v co nejkratším termínu.

S pozdravem,

lng. arch. BcA. Barbora Ponešová,

doc. Ing. Monika Petríčková, Ph.D.

Kate ina Kunzová

Michaer G;" M 4
Roma nŽenatÝ L{Ě

Dne 1. 4. 2014 v Brně

Ph.D.
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