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ZÁPIS 43. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 30. 10. 2014 
 

Místo zasedání: místnost 117A – FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:00 

 
Přítomni: 
 
Členové AS FA VUT v Brně:  
Ing. arch. Jan Kratochvíl – předseda AS FA  
Bc. Kateřina Kunzová – místopředsedkyně FA 
Michal Gabriel 
Bc. Petr Koláček 
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.  
Ing. arch. David Mikulášek  
Ondřej Mráz 
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.  
Ing. arch. BcA. Barbora Ponešová, Ph.D.  
Ing. arch. Jan Sochor  
MgA. Jan Šebánek 
Bc. Miroslava Šešulková 
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.  
 
Hosté: 
doc. Ing. arch. Karel Havliš – předseda volební komise 
Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D. – člen volební komise 
Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. – člen volební komise 
Bc. Tereza Ježková – členka volební komise 
Bc. Lucie Nippertová – členka volební komise 
Ing. arch. Bohumila Hybská – členka AS VUT 
Bc. Tereza Kvapilová – zapisovatelka AS FA  
Mgr. Filip Havlíček – tajemník FA 
Ing. arch. Jiří Marek 
Jan Kozák 
Natalie Koževnikovová 
Eva Bomberová 
Jakub Hanžl 
Filip Zlámal 
 
 
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ 
 
Zahájení zasedání 
 
Předseda AS FA VUT v Brně (dále AS) zahájil 43. řádné zasedání Akademického senátu. Upozornil přítomné 
na to, že je přítomná Česká televize a natáčí, jak dříve avizoval. Zeptal se přítomných, zda chce někdo 
reportérům něco sdělit. Nikdo nechtěl. 
 
1. Schválení programu 43. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 

Předseda AS seznámil senát s předběžným programem 43. řádného zasedání. Upozornil přítomné na to, že 
oproti avizovanému programu došlo k přesunu bodu č. 5 na předposlední místo, aby volební komise měla čas 
na vypracování protokolu.  
 
Program zasedání: 
 
1. Zahájení zasedání a schválení programu 43. řádného zasedání 
2. Slib nových členů AS FA VUT 
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3. Vydání organizačního pokynu k platné úpravě hlasovacího lístku 
4. Volba kandidáta na jmenování děkanem 
5. Rozprava k podání zprávy o činnosti AS FA za uplynulé období akademické obci FA 
6. Různé 
7. Závěr 
 
Předseda AS vyzval senátory, aby se podělili o své připomínky k programu. Nikdo připomínky neměl, 
předseda tedy podstoupil program k hlasování 
 

USNESENÍ 
 
Hlasování o programu 43. řádného zasedání AS FA VUT v Brně: 
 
9 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování – 2 (Ing. arch. Jan Sochor, Ing. arch. David Mikulášek), 
Program byl schválen. 

 

 
2. Slib nových členů AS FA VUT 

Noví studentští senátoři zvolení v doplňovacích volbách (Ondřej Mráz a Bc. Miroslava Šešulková) byli vyzvání 
ke složení senátorského slibu. Oba tak učinili a bylo jim předáno osvědčení o členství v AS FA VUT. Tímto byl 
druhý bod programu ukončen. 

 

 
3. Vydání organizačního pokynu k platné úpravě hlasovacího lístku 

Tento pokyn vydává AS FA v souladu s VaJŘ. Ve spolupráci s volební komisí vypracoval pokyn ke správné 
úpravě volebního lístku. Navrhuje usnesení. 
 

USNESENÍ 
 
Platnost hlasovacího lístku: Volič označí zakroužkováním číslo voleného kandidáta. 
 
13 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování – 0 
Usnesení bylo přijato 

 

 
4. Volba kandidáta na jmenování děkanem 

Předseda AS předal slovo předsedovi volební komise, docentu Havlišovi. Docent Havliš zadal pokyny k násled-
nému průběhu voleb.  Posléze se dotázal, zda má někdo nějaký dotaz. Když tomu tak nebylo, započal samotný 
proces volby. Senátoři postupně a jednotlivě odvolili.  Po odvolení všech senátorů otevřel předseda volební 
komise urnu, načež volební komise spočítala všechny lístky. Počet celkově odevzdaných lístků byl 13. Poté 
volební komise sečetla platné a neplatné lístky. Platných bylo 10, neplatné byly 3.  Na základě výsledku volby 
byl kandidátem na jmenování děkanem FA VUT v Brně dne 30. 10. 2014 zvolen doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. 

 
Poté se volební komise odebrala k vypracování volebního protokolu. 

 

 
5. Rozprava k podání zprávy o činnosti AS FA za uplynulé období akademické obci FA 

Předseda upozornil přítomné na to, že za jeho působení v akademických senátech se žádná podobná zpráva 
nevyhotovovala, a že proto s tímto nemá žádné zkušenosti. Zahájil rozpravu na dané téma, především 
zdůraznil otázku konkrétní formy zprávy.  

 
Docent Kopáčik navrhl, aby byl vyhotoven návrh zprávy, ten aby byl poté poslán mailem členům AS FA, kteří 
budou mít možnost zaslat zpět připomínky. Poté by mělo být svoláno další zasedání, na kterém bude zpráva 
znovu připomínkována a následně schválena. 
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Předseda řekl, že je ochoten zprávu vyhotovit a otázal se ostatních senátorů, jestli by se k němu chtěl někdo 
přidat. Přidala se docentka Petříčková a Bc. Kunzová. Předseda navrhl usnesení a nechal o něm hlasovat. 
 

USNESENÍ: Zprávu o činnosti AS FA za uplynulé období zpracuje skupina ve složení Ing. arch. Jan 
Kratochvíl, Bc. Kateřina Kunzová a doc. Ing. Monika Petříčková Ph.D. a zpráva bude projednána, 
respektive odsouhlasena na příštím zasedání. 
 
13 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování – 0 
Usnesení bylo přijato 

 

 
6. Různé 

Předseda AS vyzval přítomné, zda má někdo nějaké téma, které by bylo třeba probrat. Zmínil se, že Bc. 
Kunzová se zmiňovala, že něco k probrání má. Bc. Kunzová řekla, že chtěla probrat situaci ohledně odebrání 
kanceláře studentské organizaci SOFA, ale vzhledem k tomu, že zde již není přítomná ani statutární 
zástupkyně děkana ani tajemník FA, není si jistá, zda je diskuse na toto téma relevantní.  

 
I přesto započala diskuse na toto téma. Probíral se oficiální vztah FA k SOFA, oficiální závazky (neexistují, 
prostor byl poskytnutý SOFA pouze v rámci dobré vůle vedení), náhradní prostor pro SOFA (vedení o něm 
jedná) a případné návrhy na změny ve vztahu FA a SOFA. Nakonec se ale AS shodl na tom, že vzhledem k 
tomu, že se blíží konec funkčního období tohoto senátu, bylo by vhodnější nechat řešení tohoto tématu na 
senátu novém, stejně tak jak na novém vedení. Předseda AS nicméně přednesl výzvu budoucímu senátu, aby 
vztah mezi FA a SOFA byl legislativně ošetřen. 

 
Poté se předseda dotázal přítomných, zda má někdo další téma do různého. Nikdo neměl, a proto předseda 
rozpravu k tomuto bodu ukončil. 
 
 
7. Závěr 

Předseda AS navrhl termín 44. zasedání AS FA VUT v Brně na 11. 11. 2014 ve 12:00 . 

 
Předseda přednesl usnesení o termínu a místě konání 44. zasedání AS FA VUT v Brně a senát přikročil k 
hlasování. 
 

USNESENÍ: 
 
44. zasedání AS FA VUT proběhne dne 11. 11. 2014,  v 12:00 v místnosti A117 

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

 
Po chvíli čekání dorazil do místnosti předseda volební komise. Následně předal předsedovi AS FA vypracovaný 
protokol o volbě ve třech vydáních a sčítací listiny. Předseda vše podepsal a poděkoval volební komisi. 
 
Předseda volební komise sdělil všem přítomným, že volba byla platná a kandidátem na jmenování děkanem 
byl zvolen doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. 
 
Konec 
 
 
Zapsala:  Tereza Kvapilová      Dne 30. 10. 2014 

Verifikoval:  Ing. arch. Jan Kratochvíl 


