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ZÁPIS  

Z  6 .  MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 20 .  3 .  

2018 

 
místo zasedání: A 117 - FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek zasedání: 15:00 konec zasedání: 16:20 

 

Přítomni: 

Členové AS FA VUT v Brně: 

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

Ing. arch. Kristýna Smržová, místopředsedkyně AS FA VUT v Brně 

MgA Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D. 

Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D., odchod 16:00 

Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D., příchod 15:16 

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

Ing. arch. Vítězslav Nový 

Ing. Stanislav Mikeš, odchod 16:00 

Ing. arch. Daniel Struhařík 

Bc. Jakub Czapek 

Bc. David Helešic 

Bc. Marieta Malíková 

 

Hosté: 

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

 

PRŮBĚH  ZASEDÁNÍ  
 

1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ A SCHVÁLENÍ PROGRAMU 6. MIMOŘÁDNÉHO 

ZASEDÁNÍ AS FA VUT V BRNĚ 

Předsedkyně zahájila zasedání. Přečetla program a požádala o návrh dalších bodů. 

 

Program 6. řádného zasedání AS FA 

1. Zahájení zasedání a stanovení programu 6. mimořádného zasedání AS FA VUT v Brně 

2. Jednací řád AS FA – schvalování 

3. Závěr 

 

2. JEDNACÍ ŘÁD AS FA (DÁLE JEN JŘ) – SCHVALOVÁNÍ 
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 Doc. Petřičková informuje o zasedání legislativní komise ve věci JŘ. Legislativní komise 

projednala JŘ a zaujala ve věci stanovisko, doporučující  JŘ k předložení AS FA VUT ke schválení.  

Arch. Foretník zpracovával jako člen LPS k jednotlivým bodům JŘ komentáře, a proto informuje o 

jednotlivých bodech a připomínkách k JŘ. 

připomínky k JŘ - vyžádané stanovisko děkana k JŘ  

- arch. Mléčka - připomínka k bodu o přerušení zasedání AS FA VUT  

- arch. Struhařík - není zřejmé co se děje se zápisem - čl. 9/ odst. 5 - doplnění 

stanovisko děkana - připomínka - JŘ se odkazuje na Volební řád, který neexistuje - čl. 13/ odst. 2 

 

15:16 - příchod arch. Mléčky 

 

Arch. Foretník pokračuje - čl. 1/ odst. 3 - děkan reaguje - Můžeme odvolat člena senátu ? Má 

možnost předseda odvolat člena senátu? (např. z důvodů neplnění povinností, časté absence 

atp.)? Arch. Foretník a doc. Petřičková reagují, že člen AS FA VUT je neodvolatelný, ale lze člena 

AS požádat o odstoupení. Arch. Foretník doplňuje, že tento bod lze ještě prodiskutovat, doc. 

Petříčková upozorňuje, že správnost bodu už potvrdil Mgr. Sobotka a doporučuje postoupit dál. 

čl. 2/ odst. 1c - Svolání zasedání a pozvánka na zasedání. Arch. Ponešová namítá, že bod je 

zmatečný a navrhuje jeho přeformulování. Diskuze o možnostech přeformulování bodu. 

čl. 3/ odst. 4 - Diskuze o správnější formulaci bodu v českém jazyce. 

čl. 7 - Zápis. Kdo je zodpovědný za zápis? Schválení zápisu. Děkan připomínkuje, že schválením 

se zápis uzavírá a už do něj nelze nic doplnit. Arch. Foretník reaguje, že zápis je ukončen 

zveřejněním a jeho schvalování proto není nutné. 

 

Odchod Ing. Mikeše - 15:45 

 

Děkan navrhuje tajemníka zahrnout do stálých účastníků zasedání AS FA VUT. 

čl. 6 - Usnášení a hlasování - Mgr. Sobotka doporučuje dělit AS FA VUT na zástupce studentů a 

zástupce akademických pracovníků. 

čl. 8, čl. 9 - Pracovní skupiny - Jsou požadavkem legislativní komise AS VUT. Děkan polemizuje, 

zda se funkce pracovních skupin a AS FA VUT nepřekrývají. Arch. Foretník doplňuje, že pracovní 

skupiny mají jen doporučující charakter a jejich předseda musí být zároveň členem AS FA VUT. 

čl. 11/ odst. 1 - Děkan spekuluje, zda je správné mít v JŘ, že zasedání při nepřítomnosti všech 

pověřených osob (blíže v JŘ čl. 11/ odst. 1), vede zasedání věkem nejstarší přítomný člen AS FA 

VUT.  

čl. 12 - Styk s akademickou obcí - Děkan má připomínku k bodu 1 a uvádí, že by se členové 

akademické obce měli se svými dotazy obracet jen na předsedu AS FA VUT nebo na členy AS FA 

VUT, kteří jsou rovněž akademickými pracovníky. Argumentuje, že studentský člen AS FA VUT by 

mohl případnou připomínku nebo podnět například zapomenout. Doc. Petříčková a arch. Foretník 

namítají, že akademické obci prospěje, když se členové akademické obce mohou obracet i na 

studentské senátory AS FA VUT a nevidí v tomto problém. 

čl. 1/ odst. 6 - připomínky arch. Mléčky z minulého zasedání AS FA VUT. Arch. Foretník 

připomínku zapracoval do JŘ a arch. Mléčka souhlasí. 

Arch. Foretník by rád přistoupil k hlasování o schválení JŘ. Arch. Struhařík žádá o čas na pročtení 

změn, aby mohl zodpovědně hlasovat o schválení JŘ. Doc. Petříčková souhlasí, ale zároveň 

připomíná, že změny oproti minulému zasedání nejsou zásadní a jedná se spíše o kosmetické 

úpravy. Arch. Mléčka také žádá o čas na pročtení. Arch. Foretník připomíná, že je tedy nutné 

odhlasovat další mimořádné zasedání AS FA VUT. 

Odchod arch. Foretníka - 16:00 
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USNESENÍ Č. 1 

AS FA VUT v Brně schvaluje termín 7. mimořádného zasedání AS FA VUT v Brně na čtvrtek 22. 3. 

2018 ve 12:00. 

10 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 1 

Návrh byl schválen. 
 

3. ZÁVĚR 

Další zasedání je na programu 22. 3. 2018. 

Předběžný program: 

1. Zahájení zasedání 7. mimořádného zasedání AS FA VUT v Brně 

2. Jednací řád AS FA – schvalování 

3. Pravidla rozpočtu – projednání 

4. Závěr 

 

Dne 20. 3. 2018 

zapsala: Ing. arch. Smržová 

verifikovala: doc. Petříčková 


