
 
 

ZÁPIS ZE 47. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 5. 9. 2017 

 
místo zasedání: A 117 - FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek zasedání: 10:05 konec zasedání: 11:00 

Přítomni: 

Členové AS FA VUT v Brně: 

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

doc. Ing. arch. Karel Havliš,  

Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. 

Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D. 

MgA. Jan Šebánek, Ph.D. 

Ing. arch. Jiří Marek, příchod 10:20 

Bc. Petr Preininger 

Pavel Hodek 

 

Hosté: 

doc. Ivo Boháč, Ph.D., zástupce AS VUT 

 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ  
 
Před příchodem všech ohlášených členů zahájila předsedkyně předběžnou diskusi, kde na úvod shrnula 
potřebné náležitosti k volbám, které již byly splněny, jako jmenování komise a zástupců. Oznámila, že AS VUT v 
Brně již stanovil termíny voleb. Předsedkyně zopakovala všechny podmínky, které musí být splněny, aby volby 
proběhly podle Volebního řádu a připomněla, že nový Volební řád ještě nebyl schválen proto se bude 
postupovat podle stávajícího. Termíny, které stávající řád předepisuje jsou splněny. 

 
10:20 Příchod Ing. arch. Marka 

 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 47. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 

Předsedkyně zahájila zasedání. Přečetla program a požádala o návrh dalších bodů. Bc. Preininger navrhl bod 3. 
Stav schvalování dokumentů - Statut, Volební řád. 
 

Program 47. řádného zasedání AS FA 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 47. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 

2. Harmonogram a vyhlášení voleb do AS FA a AS VUT v Brně pro funkční období 2017-2020  
3. Stav schvalování dokumentů - Statut, Volební řád 

4. Závěr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USNESENÍ  

AS FA VUT v Brně schvaluje program 46. řádného zasedání AS FA VUT. 

9pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 0 

Program byl schválen. 

 



 
 

2. Harmonogram a vyhlášení voleb do AS FA a AS VUT v Brně pro funkční období 

2017-2020 

Doc. Petříčková požádala doc. Boháče, zda by nedoplnil informace k volbám ze zasedání AS VUT v Brně. Doc. 
Boháč jen potvrdil, co už bylo řečeno a další informace nedoplnil. 
Doc. Petříčková dodala, že podrobný itinerář by měl být předložen volební komisí ke schválení na dalším 
zasedání.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doc. Petříčková připomněla, že je třeba zveřejnit termín voleb na Intranetu. Ing. arch. Foretník má do sekce 
přístup, jako předseda minulé volební komise. 

 

3. Stav schvalování dokumentů - Statut, Volební řád 

Předsedkyně zrekapitulovala, že na minulém zasedání AS FA neschválil volební řád. Od té doby neobdržela 
žádnou zprávu. O průběhu schvalování Statutu jsou senátoři informováni, protože předsedkyně přeposílala 
informaci od děkana 25. 8.  2017 všem senátorům. Na tento mail reagovala. V kopii posílala reakce doc. 
Hanáčkovi a p. Cardové. 
Tento problém konzultovala i s Mgr. Sobotkou, který potvrdil, že předkladatelem je děkan a doc. Petříčková, 
jako předsedkyně senátu by neměla do tohoto jednání zasahovat. Vzhledem k tomu, že byla přesto požádána 
děkanem, zda by mohla připojit své vyjádření, tedy tak i učinila ve smyslu, že senát jako kolektivní orgán vyjádřil 
svůj názor tím, že dokument schválil. 
Arch. Foretník s tímto postupem souhlasí, jen dodal, že případné jednotlivé názory senátorů jsou zachyceny 
v zápise z daného zasedání, kde byl dokument projednáván a schvalován. 
Předsedkyně dále dodala, že dokumenty Jednací řád Vědecké rady a Disciplinární řád pro studenty byly 
schváleny. Dále připomněla, že se za legislativní skupinu zavázali připravit Jednací řád, který sestaví do příštího 
zasedání. Arch. Foretník za legislativní skupinu doplnil, že pokud bude mít kdokoli ze senátorů nějaké podněty 
pro tvorbu Jednacího řádu, tak a ť je dodá, nebo může kdokoli ze senátorů i participovat na přípravách. 
Doc. Boháč byl požádán, aby popsal situaci z AS VUT v Brně při jednání o Statutu FA. Doc. Boháč popsal situaci, 
kdy došlo k hlasování o pozastavení projednávání našeho statutu. Nechápal proč, proto se opakovaně 
dotazoval, o co se jedná. Bylo mu právním oddělením oznámeno, že nedošlo k vypořádání se se všemi 
připomínkami a že tedy stačí, aby senát vydal vyjádření, že se zněním preambule souhlasí ve stávající podobě. 
Doc. Petříčková nechápe, proč chce AS VUT v Brně vyjádření po AS FA VUT v Brně, který není předkladatelem 
dokumentu a má pouze pravomoc jej schválit nebo neschválit. Doc. Boháč zopakoval, že je to tím, že nedošlo 
k odpovědi. Bylo mu vysvětleno, že pokud dojde k reakci, bude se dále pokračovat hlasováním a domnívá se, že 
Statut už bude snad na příštím zasedání schválen. 
MgA. Šebánek se dotázal, zda je tato připomínka někde dohledatelná. 
Předsedkyně dodala, že veškeré připomínky, které přišly z právního oddělení byly urychleně zapracovány, ale 
tato připomínka přišla v dalším balíčku, byla tlumočena pouze přes děkana. Ten ji vysvětloval  jako problém 
s datem založení FA, pak se však ukázalo, že šlo o problém s etickými standardy. 
Doc. Boháč vysvětlil, že sám nechápe, proč bylo takto postupováno, hlasoval proti tomu, stejně jako někteří 
studentští senátoři, kteří v tomto FA podpořili. Zopakoval, že by mělo stačit doložit vyjádření a přistoupí se ke 
schvalování senátem VUT. Doc. Boháč předpokládá z vyjádření právního oddělení, že pokud dojde k vyjádření, 
dojde i ke schválení Statutu. 
Doc. Petříčková reagovala, že není vhodné předkládat Jednací řád, dokud není schválen Statut. 

USNESENÍ  

AS FA VUT v Brně vyhlašuje volby do AS FA VUT v Brně a AS VUT v Brně na 
funkční období 2017-2020 v termínu 31. 10. 2017 a schvaluje jejich harmonogram. 

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

Návrh byl schválen. 

Schválený harmonogram je nedílnou součástí tohoto zápisu. 



 
 

Arch. Foretník vyslovil myšlenku, že by bylo vhodné, aby na příštím zasedání AS VUT v Brně byl přítomen 
předkladatel, tedy děkan a případně vysvětlil, že v preambuli se nemluví o tom, jak se chovají akademičtí 
pracovníci, ale o tom, že je třeba vychovávat studenty k profesní etice. 
Doc. Boháč dodal, že tato informace, že se jedná o etické standardy mu byla sdělena pouze mimo jednání. Je 
tedy třeba se dohodnout, kdo je předkladatelem, aby mohl situaci vysvětlit. 
Doc. Petříčková zopakovala, že dle vyjádření Mgr. Sobotky je předkladatelem děkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Závěr 

Termín dalšího zasedání byl stanoven na 26. 9. 2017 na 15:00.  
 
Předběžný program: 
1. Zahájení 48. zasedání 
2. Podrobné organizační pokyny - schvalování 
3. Jednací řád - předložení 
4. Závěr 
 
 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Navržený termín byl schválen. 

 

Zapsala: Ing. arch. Kilnarová 

Verifikovala: doc. Petříčková 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
Vyhlášení voleb  pro funkční ční období  2017-20: 

 

Volební komise  schválena na AS FA  -  Kilnarová, Marek, Foretník, Wittmann, Petříčková, Františák  

24.5. 2017 na 41. řádném zasedání 

Zveřejnění kandidátních listin nejpozději do 24. 10. 2017 12h. 

Volby termín 31. 10. 2017 od 10 do 15h pro AS FA  a AS VUT 

Zveřejnění výsledků voleb  1. 11.  2017 

Ustavující zasedání 10. 11. 2017   

USNESENÍ  

AS FA VUT v Brně doporučuje děkanovi FA VUT v Brně  zúčastnit se jako předkladatel Statutu 

FA VUT v Brně zasedání   AS VUT  12. 9. 2017 za účelem obhajoby schvalovaného  

dokumentu  - Statut  AS FA VUT. 

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

Návrh byl schválen. 

 


