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ZÁPIS 42. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 30. 9. 2014 
 

Místo zasedání: místnost 117A – FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:45 

 
Přítomni: 
 
Členové AS FA VUT v Brně:  
Ing. arch. Jan Kratochvíl - předseda AS FA  
MgA. Jan Šebánek 
Michal Gabriel 
Bc. Kateřina Kunzová – místopředsedkyně AS FA 
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.  
Bc. Petr Koláček 
Ing. arch. Jan Sochor  
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.  
 
Omluveni: 
Ing. arch. David Mikulášek 
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.  
Ing. arch. BcA. Barbora Ponešová, Ph.D.  
 
Hosté: 
doc. Ing. arch. Iva Poslušná Ph.D. - statutární zástupkyně děkana 
doc. Ing. arch. Bohumila Hybská, členka AS VUT 
Mgr. Filip Havlíček – tajemník FA 
Bc. Tereza Kvapilová – zapisovatelka AS FA  
Lucie Nippertová 
Filip Musálek 
Jaroslav Matoušek 
Kristýna Trojanová 
Jan Kozák 
Natálie Koževnikovová 
Daniel Struhařík 
Kryštof Foltýn 
Karolína Burešová 
Kateřina Vlková 
Kristýna Sirová 
Jan Kristek 
Ondřej Mráz 
Tereza Novotná 
doc. Ing. arch. Karel Havliš 
Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. 
 
 
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ 
 
Zahájení zasedání 
 
Předseda AS FA VUT v Brně (dále AS) zahájil 42. řádné zasedání Akademického senátu. 
 
1. Schválení programu 42. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 
 
Předseda AS seznámil senát s předběžným programem 42. řádného zasedání. 
 
Program zasedání: 
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1. Zahájení zasedání a schválení programu 42. řádného zasedání 
2. Schválení Časových harmonogramů voleb zástupců akademické obce FA VUT do AS VUT a  AS FA 
3. Schválení Podrobných organizačních pokynů pro volby zástupců akademické obce FA VUT  do AS VUT a AS 
FA 
4. Vyhlášení voleb zástupců akademické obce FA VUT do AS VUT a AS FA 
5. Schválení organizačních pokynů doplňovacích voleb do studentské komory AS FA. 
6. Různé 
7. Závěr 
 
Předseda AS vyzval senátory, aby se podělili o své připomínky k programu.  
Nikdo žádné připomínky nemá, Načež předseda AS znovu postoupil program k hlasování. 
 

USNESENÍ 
 
Hlasování o programu 41. řádného zasedání AS FA VUT v Brně: 
 
8 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování – 0, 
Program byl schválen. 

 

 
2. Schválení Časových harmonogramů voleb zástupců akademické obce FA VUT do AS VUT a AS FA 
 
Předseda předal slovo docentce Petříčkové, jakožto člence legislativní pracovní skupiny AS a zástupkyni FA ve 
volební komisi AS VUT. 

 
Docentka Petříčková informovala přítomné o tom, že podrobné pokyny vychází z volebního a jednacího řádu 
a harmonogram vychází z toho, co vyhlásil AS VUT.  Na posledním zasedání se dohodlo svázání obou voleb, na 
doporučení předsedy legislativní komise AS VUT. Harmonogram splňuje všechny termíny. Volební komise 
zasedla, vše projednala a vše zdokumentovala. Docentka Petříčková se sama několika jednání účastnila.  

 
Ing. arch. Sochor upozornil, že projednávané dokumenty (časové harmonogramy voleb) byly zaslány členům 
senátu teprve zhruba dvě hodiny před začátkem tohoto zasedání. Namítá, že za tu dobu si nikdo nemohl 
dokumenty prostudovat, aby o nich mohlo proběhnout zodpovědné hlasování. Ing. arch. Sochor avizoval, že 
z toho důvodu se v případě hlasování zdrží. 

 
Ing. arch. Sochor se dotázal na mail oznamující čtyři volby. Předseda mu sdělil, že tento mail byl poslán před 
zápisem ze zasedání, kvůli časným termínům a včasné informovanosti AO. Následovala krátká rozprava o 
termínech a harmonogramech jednotlivých voleb. 

 
Ing. arch. Hybská informovala přítomné o dění na posledním zasedání velkého AS, kde bylo přijato usnesení, 
ve kterém je jmenovitě FA VUT Brno vyzvána, aby důsledně dodržovala všechny náležitosti a termíny 
volebního a jednacího řádu. Z tohoto důvodu by Ing. arch. Hybská doporučila co největší opatrnost. 

 
Předseda AS navrhuje usnesení a dává o něm hlasovat. Vzhledem k úspoře času shrnuje dva body programu 
(2. a 3.) v jedno usnesení. 
 

USNESENÍ 
 
AS FA VUT schvaluje harmonogram a podrobné organizační pokyny pro volby zástupců AS FA VUT a AS VUT 
pro funkční období 2014- 2017. 
 
7 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování – 1 (Ing. arch. Jan Sochor) 
Usnesení bylo přijato 
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4. Vyhlášení voleb zástupců akademické obce FA VUT do AS VUT a AS FA VUT 

 
Předseda zahájil rozpravu na toto téma. Proběhla pouze krátká výměna informací týkajících se 
nepřítomnosti členů volební komise (z důvodu pracovní vytíženosti) Po této stručné diskusi předseda navrhl 
usnesení a nechal o něm hlasovat. 

 
 

USNESENÍ 
 
AS FA VUT vyhlašuje volby zástupců AO FA VUT do AS FA VUT a AS VUT konané 4. 10. 2014. 
 
8 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování – 0 
Usnesení bylo přijato 

 
Docentka Petříčková závěrem tohoto bodu zpravila všechny přítomné o tom, že se volební komise všemi 
materiály k chystaným volbám intenzivně zabývala. 

 

 
5. Schválení organizačních pokynů doplňovacích voleb do studentské komory AS FA. 

 
Předseda zahájil rozpravu na toto téma. Padl dotaz, zda lze být zároveň členem volební komise a zároveň 
kandidátem. Lze, zodpověděla docentka Petříčková, která toto konzultovala s předsedou legislativní komise 
AS VUT. 

 
Do místnosti a následně i do diskuse vstoupil Ing. arch. Foretník, předseda jedné z komisí a člen několika z 
nich, který ubezpečil přítomné o tom, že všechny náležitosti budou v řádný termín zveřejněny na intranetu. 

 
Předseda AS navrhl usnesení a nechal o něm hlasovat. 
 

USNESENÍ 
 
AS FA VUT  schválil organizační pokyny pro doplňovací volby zástupců do studentské komory AS FA VUT. 
 
7 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování – 1 (Ing. arch. Jan Sochor) 
Usnesení bylo přijato 

 

 
6. Různé 

 
Předseda zahájil rozpravu.  Jako první bod informoval přítomné, že obdržel od Ing. arch. Mikuláška 
dokument, který by měl být na žádost Ing. arch. Mikuláška připojen k minulému zápisu a rád by se pobavil o 
tom, zda a jak tento dokument připojit či nepřipojit, nebo jakým způsobem ho zveřejnit. 

 
Ing. arch. Hybská požádala předsedu, zda by bylo možné zmíněný dokument přečíst nahlas všem přítomným. 
Předseda požádal zapisovatelku, zda by mohla zmíněný dokument přečíst a ta tak učinila. 

 
Následovala krátká rozprava na téma připojení či nepřipojení dokumentu k zápisu, ale nakonec se senátoři 
shodli, že není žádný legitimní důvod, proč by dokument k zápisu připojen být neměl (odpovídá to platnému 
VaJŘ AS FA). 

 
Na to se předseda zeptal přítomných, zda má ještě někdo nějaké téma do rozpravy. 

 
Ing. arch. Sochor nadhodil téma nové volby kandidáta na jmenování děkanem, načež se na toto téma vedla 
dlouhá rozprava. Někteří přítomní měli obavy o to, zda bylo řízení s Mgr. Koryčánkem opravdu ukončeno a 
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zda nové volby proběhnou v souladu s volebním a jednacím řádem. Rozprava se časem od původního tématu 
odklonila k přestřelce názorů na současnou situaci a osoby jednotlivých aktérů.  Poté, co se tak stalo, 
předseda rozpravu ukončil. 

 
Následně se o slovo přihlásila Ing. arch. Hybská a seznámila přítomné s děním v ekonomické komisi AS VUT.   

 
Po této informační vložce se předseda dotázal docentky Poslušné, zda vyvěsí na úřední desku fakulty 
dokumenty AS FA související s vyhlášením volby kandidáta na jmenováním děkanem. Po krátké a zanícené 
diskusi, která nevedla k žádnému konkrétnímu výsledku, předseda rozpravu ukončil. 
 
 
7. Závěr 

Předseda AS navrhl termín 43. zasedání AS FA VUT v Brně na 30. 10. 2014 v 15:00 a přednesl předběžný 
program. 

Předběžný program 43. zasedání AS FA VUT v Brně: 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 43. řádného zasedání  
2. Volba kandidáta na jmenování děkanem 
3. Různé 
4. Závěr 

 
Předseda přednesl usnesení o termínu a místě konání 43. zasedání AS FA VUT v Brně a senát přikročil k 
hlasování. 
 

USNESENÍ: 
 
43. zasedání AS FA VUT proběhne dne 30. 10. 2014 v 15:00 v místnosti A117 

 
6 pro návrh, 1 proti návrhu (Ing. arch. Jan Sochor), zdržel se hlasování – 1 (Bc. Petr Koláček) 

 
Konec 
 
 
Zapsala:  Tereza Kvapilová      Dne 30. 9. 2014 
 


