
 
 

ZÁPIS Z 3. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 6. 1. 2015 

 
místo zasedání: A 117 -  FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek zasedání: 15:10, konec zasedání: 17:20 

 

Přítomni: 

Členové AS FA VUT v Brně: 

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

Ondřej Mráz, místopředseda AS FA  

Tereza Dvořáková 

Ing. arch. Jan Foretník , Ph.D 

Michael Gabriel 

doc. Ing. arch. Karel Havliš 

Ing. arch. Pavel Jura 

Bc. Tereza Kvapilová 

doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský 

Ing. arch. David Mikulášek 

Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D 

Bc. Lucie Nippertová 

MgA. Jan Šebánek 

 

Hosté: 

doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc., děkan FA 

Ing. arch. Bohumila Hybská, členka AS VUT 

Ing. arch. Marta Bímová, členka AS VUT 

Filip Musálek 

Prof. Ing. Josef Chybík, CSc. 

doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D. 

Ing. arch. Adam Guzdek 

Ing. arch. Libor Urbánek 

Ing. arch. Jan Sochor 

Mgr. Filip Havlíček 

 

 

 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ  

 

Zahájení zasedání 

Předsedkyně AS FA VUT v Brně zahájila 3. řádné zasedání AS FA. Seznámila přítomné se skutečností 

ve smyslu obdržení tří návrhů od pana děkana, které navrhuje zařadit do programu. Následné 

upravení navrhovaného programu: 

Program 3. řádného zasedání AS FA 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 3. řádného zasedání AS FA VUT 

2. Představení zapisovatele 

3. Informace předsedkyně AS FA VUT ve věci právní konzultace  - příloha Statutu FA VUT 



 
 

4. Projednání předložení návrhu děkana  - příloha Statutu FA VUT  

5. Předložení návrhu děkana na odvolání stávající VR FA VUT a následně jmenování nových členů 

VR FA VUT 

6. Různé 

7. Závěr 

 

1. Schválení Programu zasedání AS FA VUT 

 Doc. Petříčková zahájila zasedání a dala hlasovat o upraveném programu zasedání. 

 

 

 

 

 

2. Představení zapisovatele 

Doc. Petříčková představila všem přítomným nového zapisovatele Ing. arch. Libora Urbánka, 

studenta doktorského studijního programu FA VUT v Brně. 

 

3. Informace předsedkyně AS FA VUT ve věci právní konzultace  - příloha Statutu FA 

VUT 

Předsedkyně AS FA seznámila přítomné s průběhem konzultace u Mgr. Sobotky. Jím doporučovaný 

způsob postupu ve věci přílohy ke Statutu FA (organizační struktura FA) je stažení předloženého 

návrhu z 18. 3. 2014. Současný děkan tuto pravomoc má.  Mgr. Sobotka potvrdil, že v návrhu 

předloženém bývalým děkanem dne 18. 3. 2014 není uvedena kompletní struktura FA.  Konzultace u 

Mgr. Sobotky se zúčastnil i arch. Foretník, důvod  - zajištění objektivity. 

Prof. Chybík poukázal na pochybení předchozího senátu, který neprojednal jeho návrh na změnu 

Statutu FA VUT podaného v roce 2013 v podobě Dodatku č. 1 k příloze č.2 Statutu FA VUT. Doc. 

Petříčková poukázala na neiniciativní jednání bývalého děkana prof. Chybíka v této věci a nastalou 

situaci po nezdařené volbě děkana, kdy sám děkan Chybík zpochybňoval legitimitu senátu.  Prof. 

Chybík se proti tomuto tvrzení ohradil s připomínkou: povinností děkana není opakovaně apelovat 

na senát, aby projednal jeho návrh. 

 

4. Projednání předložení návrhu děkana  - příloha Statutu FA VUT 

Děkan seznámil AS FA VUT s obsahem svého dopisu ve věci Statutu FA VUT (viz příloha zápisu č. 1), 

ve kterém se snažil objasnit jednání předchozího AS FA na základě rozboru archivu zápisů z jednání 

AS FA VUT. Závěrem dopisu bylo posouzení návrhu na změnu (doplnění) Statutu FA bývalým 

děkanem Prof. Chybíkem jako nekorektní a následné rozhodnutí děkana o definitivním stažení 

tohoto dokumentu z jednání AS FA VUT.  

USNESENÍ  

Hlasování o programu 3. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 

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

Program byl schválen. 

 



 
 

Prof. Chybík reagoval, že dokument „Dodatek č. 1 přílohy č. 2 Statutu FA“, tak jak jej definoval, je 

korektní a chyba není na jeho straně, ale nastala v zápise z jednání AS FA VUT. 

Proběhla debata ohledně souladu faktického stavu struktury FA se stávajícím Statutem FA, dále 

otázka informovanosti AO v organizačních změnách a organizace výuky (arch. Hybská, arch. Jura).  

Děkan sdělil, že současný Statut považuje za nevyhovující a počítá s vypracováním nového Statutu, 

který předloží AS FA.  

Doc. Petříčková na žádost zapisovatele oznamuje, že zasedání je nahráváno. 

 

 

5. Předložení návrhu děkana na odvolání stávající VR FA VUT a následně jmenování 

nových členů VR FA VUT 

Děkan přednesl AS FA VUT svůj dopis, kterým informoval AS FA VUT o odvolání současné VR FA VUT 

dle platných legislativních předpisů. Následně předkládá návrh složení nové VR FA VUT 

z jednotlivých interních a externích členů (viz příloha č. 2 a č. 3 zápisu). 

Děkan vzhledem k důležitosti a vážnosti situace zároveň požádalAS FA VUT o zkrácenou lhůtu 

projednání z 3 týdnů na 14 dní. 

Arch. Foretník informuje AS FA o pohledu Mgr. Sobotky (právník rektorátu) na jmenování VR : 

 dle platné legislativy lze kdykoliv libovolný počet členů VR změnit, doplnit či odvolat, 

 nedoporučuje upravovat délku členství na dobu určitou, 

 správná metoda je jmenovat/odvolat. 

Arch. Foretník proto navrhuje nespojovat jmenování členů VR s funkčním obdobím děkana, tak jak to 

zaznělo v dopise předneseném děkanem. 

Debatovalo se o otázkách event. rozšíření VR o další členy  - děkana FAST (návrh prof. Chybík) a 

praktikující architekti (doc. Makovský).  

Z další debaty týkající se otázky funkčního období VR vyplývá příslib předsedkyně AS FA pokusit se 

zajistit písemný právní rozbor.  

Děkan přesto žádá AS FA o zkrácení lhůty k projednání na 14 dní.  

 

USNESENÍ  

AS FA bere na vědomí rozhodnutí děkana o stažení „Dodatku č. 1 přílohy č.  2  

Statutu FA“ z jednání AS FA VUT. 

10 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 3(arch. Jura, Bc. Nippertová, arch. Makovský) 

Usnesení bylo přijato. 

 

USNESENÍ  

Hlasování o zkráceném projednání návrhů na odvolání a následně jmenování 

VR FA VUT. 

11 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 2(arch. Jura, arch. Mikulášek) 

Usnesení bylo přijato. 

 

 



 
 

 

6. Různé 

16:35 odchází ze zasedání arch. Mikulášek 

 Doc. Petříčková informovala ve věci chybějícího archivu AS FA z období 2008 – 2011 – předseda 

doc. Meixner. Dle dostupných informací byl předán prof. Pelčákovi.   

 Doc. Petříčková vyzvala tajemníka k seznámení AS FA VUT s čerpáním rozpočtu Fakulty 

architektury VUT v Brně za období 1 – 11  2014.  Tajemník stručně představil hodnoty z tabulky 

čerpání rozpočtu, viz příloha č. 4. 

Doc. Petříčková požádala tajemníka o vysvětlení čerpání mimořádných stipendií na úkor 

provozních prostředků školy. Děkan vysvětlil, že došlo k pochybení vedení, když proběhlo 

vyplacení mimořádných stipendií před vyplacením řádných stipendií. Zodpovědnost bývalá 

proděkanka prof. Urbášková, odstoupila 20. 11. 2014. 

Doc. Petříčková konstatuje, že je na místě, aby zásahy do rozpočtu schvaloval AS. 

16:45 odchází ze zasedání arch. Mléčka 

 Doc. Petříčková informuje, že dosud nebyla vyplacena stipendia studentům za AS, a proto zašle 

oficiální dopis děkanovi s návrhem přiznání výše příplatku za AS. 

 Arch. Jura zmiňuje, že považuje za zásadní pro provoz FA existenci pěti (šesti) ústavů navrhování. 

Dále poukazuje na neseriózní jednání v podobě odvolání vedoucích jednotlivých ústavů formou 

dopisů den před 15-ti denní nucenou dovolenou a na absenci předchozího projednání zrušení 

ústavů. 

Děkan konstatuje, že arch. Jura mluví za kolegy, kteří zde ani nejsou přítomni a považuje za 

vhodnější ponechat tuto diskusi na toho, koho se týká. Dále poukazuje na neúčast arch. Jury při 

předešlých jednáních, a proto se podivuje nad tím, s jakou vehemencí a jakousi přesvědčivostí 

arch. Jura na toto téma reaguje. 

Debatuje se o problematice včasného oznámení o změně Statutu FA a s tím spojeného odvolání 

vedoucích jednotlivých ústavů. Během této diskuse arch. Jura poukazuje na průběh fatální 

desinformace a připomíná, že existence ústavů je prokazatelná z nejrůznějších hledisek. Dále se 

arch. Jura táže děkana, proč o plánovaném kroku neinformoval dřív.  

Děkan vysvětluje: Dne 25. 11. 2014 došlo ke schůzce vedoucích ústavů, kde byli i někteří 

profesoři fakulty. Byly zde všechny tyto věci diskutovány, kdy děkan vysvětlil, v jaké situaci se 

ocitl. Vedoucí ústavu byli podle jeho slov vedoucími celků, které jsou v rozporu se Statutem FA. 

Informoval tedy o jeho názoru přítomné vedoucí a konstatoval, že jsou jen dvě možná řešení – 

změnit Statut FA nebo upravit situaci tak, aby se Statut neměnil a vrátilo se k původnímu členění. 

Následovala diskuse, při níž děkan doplnil, že během schůzky dále informoval přítomné vedoucí 

o jeho vyhodnocení současné situaci jako legislativně rizikové, a proto se rozhodl vrátit stav a 

přizpůsobit ho stávajícímu platnému Statutu FA. Dále dodal, že struktura rozložení není 

definitivní a označil prozatím změnu pouze za formální, přičemž se nebrání dalším úpravám 

v různých podobách. 

Doc. Poslušná reaguje na vysvětlení děkana o schůzce proběhnuvší 25. 11. 2014 a uvádí, že 

z účastníků schůzky jsou zde na zasedání přítomni pouze dva lidé, a to ona a doc. Havliš. Dále 

potvrzuje přítomnost profesorů na schůzce a uvádí, že byli konkrétně dva – prof. Urbášková a 

prof. Ruller. K vyjádření děkana následně dodává, že účastníkům schůzky předložil, tak jak dnes 

vypověděl, dvě možnosti řešení nastalé situace, ale také prý během schůzky tvrdil, že volba 



 
 

konečného řešení bude podléhat dalšímu jednání, což se ovšem nestalo. Poté dodala, že na jejich 

otázku, zda-li budou vedoucí či ne, a zda-li budou pracoviště zrušena či ne, tehdy odpověděl, že se 

nic nezmění. 

 Děkan potvrzuje, že výběrové řízení bylo vypsáno na vedoucího ústavu navrhování. 

 Bc. Tereza Kvapilová se dotazuje děkana na situaci s provozem fakulty přes období před 

odevzdáváním ateliérů a závěrečných prací. Bc. Kvapilová se táže na důvod zkrácení provozní 

doby oproti minulým semestrům do 23:30. Děkan zdůvodňoval  - provoz a bezpečnost (krádež 

notebooku Bc Nippertové) 

 Arch. Marta Bímová se táže děkana, kdo sestavoval současné zadání bakalářské práce. Děkan 

vysvětluje, že za zadání je odpovědný proděkan pro studium arch. Kratochvíl. 

 Doc. Havliš se vyjadřuje k tématu schůzky děkana s vedoucími ústavů (25. 11.), které se osobně 

účastnil a považuje za zásadní navýšení informovanosti směrem ke studentům i k pedagogům ve 

věci současného stavu struktury fakulty, hlavně vzhledem k plánovaným projektům jednotlivých 

dosavadních ústavů.   

 

7. Závěr 

Návrh předběžného programu 4. zasedání AS FA VUT 

1. Schválení a zahájení 4. řádného zasedání 

2. Projednání návrhu děkana  -  odvolání  a jmenování nových členů VR FA 

3.  Různé 

4. Závěr 

 

 

 

 

 

Zapsal:         Ing. arch. Libor Urbánek 

Verifikovala:                                                  doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.          

 

Příloha č. 1 Návrh děkana na stažení návrhu ve věci změny struktury FA z 18. 3. 2014 

Příloha č. 2 Návrh děkana na odvolání stávajících členů VR FA 

Příloha č. 3 Návrh děkana na jmenování nových členů VR FA  

Příloha č. 4 Čerpání rozpočtu 1-11 2014 FA VUT, předložil tajemník FA 

USNESENÍ  

Hlasování o termínu 4. řádného zasedání AS FA -  21.1 2015 13:00 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 

 


