
 
 

ZÁPIS Z 50. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 5. 10. 2017 

 
místo zasedání: A 117 - FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek zasedání: 12:05 konec zasedání: 13:20 

Přítomni: 

Členové AS FA VUT v Brně: 

doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D., předsedkyně AS FA VUT, odchod 13:00 

Bc. Michael Gabriel, místopředseda AS FA VUT 

doc. Ing. arch. Karel Havliš,  

doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. 

Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. 

Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D. 

MgA. Jan Šebánek, Ph.D. 

Ing. arch. Jiří Marek, 

Pavel Hodek 

 

Hosté: 

Bc. Jakub Czapek., zástupce AS VUT 

 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ  

 

1. Zahájení  50. mimořádného zasedání AS FA VUT v Brně 

Předsedkyně zahájila zasedání. Přečetla program a požádala o návrh dalších bodů. Bc. Czapek by rád senát 
informoval o dění v AS VUT - bod č. 3. Předsedkyně by ráda doplnila bod č. 4 Uzavírání pracovních smluv 
akademickým pracovníkům. 
 

Program 50. mimořádného zasedání AS FA 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 50. mimořádného zasedání AS FA VUT v Brně 

2. Jmenování delegáta Rady vysokých škol 
3. Informace z legislativní komise AS VUT 

4. Uzavírání pracovních smluv akademickým pracovníkům 

5. Závěr 

 

2. Jmenování delegáta Rady vysokých škol 

Předsedkyně zopakovala, že jako kandidáta oslovila doc. Kopáčika, který nechce v této funkci pokračovat, 
oslovila také doc. Wittmanna, který rovněž nechce funkci přijmout z důvodu velké pracovní vytíženosti. 
Proto oslovila arch. Galeovou, která se aktivně účastní dění na FA, je zároveň zaměstnána na PR a zároveň 
akademickým pracovníkem, což může být přínos a nominací souhlasí.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

USNESENÍ  

AS FA VUT v Brně navrhuje delegáta do Rady vysokých škol paní Ing. arch. Nicol 

Galeovou. 

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

Návrh byl schválen. 

 



 
 

 

3. Informace z legislativní komise AS VUT 

Bc. Czapek informoval přítomné senátory, že má informaci z legislativní komise AS VUT v Brně, od Dr. 
Popely, že FaVU předložila Volební řád, který obsahuje jeden volební obvod a legislativní komise tento 
Volební řád jednohlasně schválila. Dá se předpokládat, že co schválí legislativní komise, schválí i senát 
samotný. Předsedkyně poděkovala za informaci, dodala, že FaVU je v jiné situaci, protože tam předložil 
tento Volební řád děkan. Je však vidět, že tento systém může být pro senát akceptovatelný. Bc. Czapek 
dodal, že senát VUT v Brně bude schvalovat dokument na zasedání 10. 10. Tato informace ukazuje, že 
dokument je v souladu se zákonem, nevyjadřuje většinový názor v senátu. MgA. Šebánek uvedl, že děkan 
FaVU je v posledním roce svého mandátu. Arch. Foretník doporučil, aby další zasedání proběhlo po 10. 10. 
aby již byl znám výsledek hlasování AS VUT v Brně. Doc. Petříčková dodala, že jednací řád zatím 
neschvalovali. 
 

4. Uzavírání pracovních smluv akademickým pracovníkům 

Předsedkyně oznámila přítomným senátorům, že se k ní dostala informace, že některým odborným 
asistentům, kteří na FA působí  10-15 let a nasbírali mnoho úspěchů jak na poli výuky, tak v praxi, tak jim 
byla pracovní smlouva prodloužena pouze na rok, což je v rozporu s předchozí praxí, kdy se běžně 
prodlužovaly smlouvy na 3-5 let. Tito odborní asistenti, které si škola vychovala, jsou adepty na mladé 
docenty, a postrádají tak motivaci  věnovat se přípravě k habilitačnímu řízení. Navíc tato situace vyvolává 
spekulace, které mohou nastat v dalším období, kdy by děkan využil tuto skutečnost jako nástroj k úpravě 
složení AS, který bude volit  děkana 2018-2020. To jsou závažné důvody, proč musí předsedkyně tuto 
otázku otevřít. 
MgA. Šebánek se dotázal, zda bude senát k tomuto zaujímat stanovisko. Jeho názor je takový, že tito lidé 
pracovali zodpovědně a měli by dostat smlouvu na 3 roky, i když se to děkanovi nemusí hodit. Akademičtí 
pracovníci by se neměli bát vyjadřovat své názory, fakulta musí zastávat demokratické principy. 
Arch. Mléčka informoval, že se na tuto skutečnost děkana dotazovali a bylo jim sděleno, že prakticky 
všichni, kterým byly smlouvy prodlužovány, tak dostali smlouvu na rok, což se týká 2/3 všech 
zaměstnanců. V užším kruhu mu navíc bylo sděleno, že kdyby je chtěl děkan vyhodit, už by to udělal. Arch. 
Mléčka podotkl, že děkan je ve funkci 2 roky a stále nemá dlouhodobou strategii, kam s fakultou směřovat. 
Problémy se řeší ad hoc, navíc spekuluje o podjatosti volební komise, to je dle jeho názoru už jen krok 
začít dění ovlivňovat sám. 
MgA. Šebánek dodal, že tito pracovníci mají velkou šanci dosáhnout na hodnost docent, což výrazně 
pomůže v akreditaci fakulty. Arch. Mléčka připomněl, že tento problém nastal už za děkana prof. Chybíka, 
Za děkana doc. Hrubého se problém ještě prohloubil. To svědčí o nekoncepčnosti počínání. Dodal, že arch. 
Kristek má informace, se kterými by měl být senát obeznámen. 
Arch. Kristek popsal situaci, kdy loni spolupracoval s FaVU na projektu, během kterého byl vypsán projekt 
se zkratkou CP VVV. Projekt měl dvě čísti – měkkou – povinnou a tvrdou – nepovinnou. Všechny fakulty se 
zapojily do povinné části, FaVU se zapojila i do nepovinné části a žádala 30 mil. na vybavení a investice. 
Fakulta architektury prý byla jediná, která řekla, že nic nepotřebuje. Arch. Mléčka se dotázal, na co byla 
částka žádaná FaVU alokována. Arch. Kristek odpověděl, že se jednalo o vybavení knihařské dílny atd. 
Arch. Mléčka se pozastavil nad situací, kdy neustále žádali v rozpočtu prostředky na vybavení počítačů, 
v ateliérech mají nedostatek stolů a židlí. 
Doc. Petříčková připomněla situaci z loňského roku, kdy domluvila na fakultu sponzorský dar ve výši 150 
tis. Kč na výstavní a publikační účely. V lednu fakulta dostala peníze a do konce roku je musí vyčerpat. 
Vnitřní soutěž byla však vypsána až od 2 října. Pokud někdo plánoval publikaci, má teď pouze 2 měsíce na 
realizaci. Podobně je to s rozvojovými projekty, které se rozdělují do června, pokud jsou přes léto 
dovolené, může peníze vyplácet až do září. Pokud tedy nemají zájemci možnost projekt realizovat v rámci 
několika měsíců, mají smůlu. 
Doc. Meixner se dotázal, zda k jednání o smlouvách byli přizváni vedoucí jednotlivých ústavů. Arch. Mléčka 
odpověděl, že byli a byli tlačeni k tomu, aby snižovali úvazky. Jejich vedoucí dbal na to, aby byla smlouva 
obnovena všem, protože naplňují mnohonásobně své úvazky. Následně jim tedy byly smlouvy 
prodlouženy na rok. 
Doc. Meixner byl také osloven firmou, aby se naše fakulta zapojila do společného projektu celé univerzity, 
kde by na fakulty šlo okolo 100 tis. ročně, rektor následně oznámil, že univerzita se zapojila, naše fakulta 
však účast odmítla.  



 
 

Bc. Gabriel připomněl, že na minulém zasedání byla nadnesena otázka o hlasování o návrhu na odvolání 
děkana. Chtěl by tento bod zařadit na příští zasedání. Doc. Meixner vyjádřil názor, že je důležité, aby se 
děkanovi dostala možnost, aby mohl reagovat a vyjádřit se, kdyby návrh předali rektorovi, bude se ptát, 
zda vyčerpali všechny další možnosti. Doc. Petříčková: AS vydal řadu usnesení, na které děkan vůbec 
neodpověděl, nebo nereagoval. Je však pro, aby dostal děkan řádnou možnost se k věcem vyjádřit. Tento 
návrh nemá předkládací lhůtu,  pokud však 1/3 senátorů požádá, bude projednávací lhůta běžet. Pro 
předkládací lhůtu v délce tří týdnů se následně vyjádřilo osm senátorů. 
 
Bc. Gabriel upozornil, že je třeba o tomto děkana spravit, aby měl čas se na vše připravit. Doc. Petříčková 
ubezpečila senátory, že dopředu vyvěsí přijatá usnesení, aby byla akademická obec co nejdříve 
informována. 
Doc. Petříčková ještě dodala, že by měli svolat jako senát akademickou obec a informace o jejím konání 
doručit děkanovi oficiálně. Následně se doc. Petříčková omluvila, protože musela odejít na výuku. 
 
13:00 odchod doc. Petříčkové, předsednictví přebírá Bc. Gabriel. 
 
Senátoři hlasují o usnesení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Gabriel pověří předsedkyni, aby děkana pozvala na zasedání, které se uskuteční v rámci setkání AO. 
Pokud se děkan nedostaví, využijí senátoři setkání k informování AO o situaci projednávané v senátu. 
MgA. Šebánek se vyjádřil, proč nepožadoval předkládací lhůtu, bylo to proto, že si není jistý, zda je 
dostatečně pádný důvod pro odvolávání děkana. 

 

5. Závěr 

Termín dalšího řádného zasedání byl stanoven na 24. 10. 2017 od 15:00.  
 
Předběžný program: 
1. Zahájení 52. řádného zasedání 
2. Jednací řád AS FA VUT v Brně – schvalování 
3. Volební řád AS FA VUT v Brně – schvalování 
4. Hlasování o návrh na odvolání děkana 
5. Závěr 
 
 

Zapsala: Ing. arch. Kilnarová 

Verifikovala: doc. Petříčková 

USNESENÍ  

AS FA VUT v Brně svolává akademickou obec na čtvrtek 19. 10. 2017 v 15:00. 

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

Návrh byl schválen. 

 


