
ZÁPIS 40. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 9. 9. 2014 
 

Místo zasedání: místnost 117A – FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek jednání: 9:00, konec jednání: 10:50 

 
Přítomni: 
 
Členové AS FA VUT v Brně:  
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.  
Ing. arch. Jan Kratochvíl - předseda AS FA  
Michal Gabriel 
Bc. Kateřina Kunzová  
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.  
Ing. arch. Jan Sochor  
MgA. Jan Šebánek 
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.  
Ing. arch. BcA. Barbora Ponešová, Ph.D.  
 
Hosté: 
doc. Ing. arch. Iva Poslušná Ph.D. - statutární zástupkyně děkana 
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. - předseda Rady pro IS 
Mgr. Filip Havlíček – tajemník FA 
 
Nepřítomni: 
Bc. Petr Koláček 
Ing. arch. Michal Krištof  
Ing. arch. David Mikulášek  
 
 
 
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ 
 
Zahájení zasedání 
 
Předseda AS FA VUT v Brně (dále AS) zahájil 40. řádné zasedání Akademického senátu. 
 
1. Schválení programu 40. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 
 
Předseda AS seznámil senát s předběžným programem 40. řádného zasedání a doplnil jej o nový bod 
programu - č. 5 - Domluva s Radou pro IS ohledně zveřejňování zápisů a dokumentů AS FA na webu školy 
 
Program zasedání: 
1. Zahájení zasedání a schválení programu 40. řádného zasedání  
2. Rozprava ve věci jmenování zvoleného kandidáta děkanem 
3. Rozprava k dokumentům dehonestujícím činnost AS 
4. Nesoulad organizační struktury FA s platným zněním Statutu FA 
5. Domluva s Radou pro IS ohledně zveřejňování zápisů a dokumentů AS FA na www stránkách školy 
6. Různé 
7. Závěr 
 
USNESENÍ 
 
Hlasování o programu 40. řádného zasedání AS FA VUT v Brně: 
7 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování – 1 
Program byl schválen. 
 
Po hlasování o programu dorazil Ing. arch. Jan Sochor. 



 
2. Rozprava ve věci jmenování zvoleného kandidáta děkanem 

 
Předseda AS informoval členy AS o jednání s rektorem VUT, kterého se členové AS zúčastnili dne 5. 9. 2014. 
Proběhla rekapitulace tohoto rozhovoru, předseda AS informoval, že z toho jednání byl pořízen zápis, který 
bude po připomínkování ze strany zúčastněných rozeslán AO FA. 

 

 
3. Rozprava k dokumentům dehonestujícím činnost AS 
 
Na začátek tohoto bodu proběhla rozprava, zdali má AS vydávat vyjádření k dokumentům a situaci na FA. 
Doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. navrhnul, aby o tomto bylo přijato usnesení. 
 
USNESENÍ 
 

Má AS FA VUT v Brně vydávat vyjádření k situaci, která nastala po volbách kandidáta na jmenování 
děkanem na FA VUT v Brně? 

 
Hlasování o tomto usnesení: 
7 pro návrh, 2 proti návrhu (doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Ing. arch. Jan Sochor), zdržel se hlasování – 0 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
Předseda AS zdůraznil, že považuje za důležité prioritně adresovat vyjádření členům akademické obce FA. 
Zahájil rozpravu ohledně dalších adresátů vyjádření. Z rozpravy vyplynulo, že vyjádření bude dáno na vědomí 
také rektorovi VUT a Akademickému senátu VUT. 
 
Po 39. zasedání AS byly vytvořeny dva dokumenty, které se týkaly konkrétního obsahu vyjádření AS (verze A 
zpracovaná MgA. Šebánkem a verze B zpracovaná doc. Ing. arch. Kopáčikem). Následně proběhla diskuze o 
těchto dokumentech, které byly následně v průběhu zasedání zkorigovány na základě rozpravy, a o jejich 
usnesení se hlasovalo na konci zasedání. 

 

 
4. Nesoulad organizační struktury FA s platným zněním Statutu FA 
 
Předseda AS uvedl, že se na www stránkách fakulty objevila organizační struktura, která nebyla v souladu 
s platným Statutem FA. Dotázal se předsedy Rady pro IS, doc. Palackého, proč tomu tak je a kdo je za toto 
porušení Statutu odpovědný. Doc. Palacký informoval, že weby jednotlivých fakult VUT prochází 
v současnosti úpravami, jež mají vést ke sjednocení struktury stránek v rámci univerzity. Vystavení neplatné 
organizační struktury na webu fakulty zavinili pracovníci Výpočetního centra. 
 
 
5. Domluva s Radou pro IS ohledně zveřejňování zápisů a dokumentů AS FA na stránkách školy 
 
Předseda AS poukázal na chybějící veřejný přístup k dokumentům Akademického senátu na webu školy a 
jako příklad optimálního řešení uvedl sekci Akademického senátu VUT na stránkách univerzity respektive 
přístup z FaVU. Předseda Rady pro IS, doc. Palacký, zařadí diskutovaný bod na program příštího zasedání 
Rady pro IS, kterého bude účasten i zástupce AS. 
 
 
6. Různé 
 
AS se vrátil k bodu 3 programu, když se finálně upravily dvě verze vyjádření k situaci, která nastala po 
volbách kandidáta na jmenování děkanem FA VUT v Brně. Následně proběhlo hlasování, zdali AS přijme verzi 
A, nebo verzi B. 
 



USNESENÍ 
 

AS přijme dokument o vyjádření k situaci, která nastala po volbách kandidáta na jmenování 
děkanem na FA VUT v Brně ve verzi A. 

 
Hlasování o tomto usnesení: 
6 pro návrh, 0 proti, zdržel se hlasování – 3 
 

AS přijme dokument o vyjádření k situaci, která nastala po volbách kandidáta na jmenování 
děkanem na FA VUT v Brně ve verzi B. 

 
Hlasování o tomto usnesení: 
3 pro návrh, 0 proti, zdržel se hlasování – 6 
 
AS FA VUT se usnesl o přijetí dokumentu ve verzi A. 
 
Předseda AS se zavázal rozeslat přijatý dokument členům akademické obce, rektorovi VUT a předsedovi AS 
VUT. 
 
Dále proběhla rozprava nad novými volbami zástupců FA do AS VUT a nad doplňovacími volbami do KS AS 
FA VUT. Členové AS dospěli ke všeobecné shodě, že tyto volby jsou velice důležité, je třeba dodržet všechny 
legislativní předpisy, lhůty apod. Z diskuze vyplynulo, že proběhne jednání legislativní pracovní skupiny, která 
na příštím zasedání sdělí výsledky tohoto jednání. 
 
 
7. Závěr 

Předseda AS navrhl termín 41. zasedání AS FA VUT v Brně na 23. 9. 2014 v 15:00 a navrhl předběžný 
program 41. zasedání AS FA VUT v Brně. 

Předběžný program 41. zasedání: 
1. Zahájení zasedání a schválení programu 41. řádného zasedání  
2. Informace o čerpání rozpočtu FA VUT v Brně 
3. Informace legislativní pracovní skupiny ohledně připravovaných voleb do AS FA a AS VUT 
4. Vyhlášení doplňovacích voleb do studentské komory AS FA VUT v Brně. 
5. Informace ohledně připravovaných akreditací FA VUT v Brně 
6. Různé 
7. Závěr 

 

Předseda přednesl usnesení o termínu, místě a předběžném programu konání 41. zasedání AS FA VUT v 
Brně a senát přikročil k hlasování. 
 
USNESENÍ: 
 

41. zasedání AS FA VUT proběhne dne 23. 9. 2014 v 15:00 v místnosti A117. 

 
9 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování – 0 
 
 
Zapsala:  Kateřina Kunzová, Ing. arch. Jan Kratochvíl     Dne 11. 9. 2014 
 
Verifikoval:  Ing. arch. Jan Kratochvíl, předseda AS FA     Dne: 18. 9. 2014 


