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ZÁPIS 
ZE 7 .  MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ZE DNE 22.  

3 .  2018 
 

místo zasedání: A 117 - FA VUT v Brně, Poříčí 5 
začátek zasedání: 12:05 konec zasedání: 12:55 

 

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. 
Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D. 
MgA. Jan Šebánek, Ph.D. 
Ing. arch. Bc. Barbora Ponešová, Ph.D. 
Ing. arch. Vítězslav Nový 
Ing. arch. Daniel Struhařík 
Bc. Jakub Czapek 
Bc. David Helešic 
 
Hosté: 

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

PRŮBĚH  ZASEDÁNÍ  
 
1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ  7. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT V 
BRNĚ 

Předsedkyně zahájila zasedání. Přečetla program a požádala o návrh dalších bodů. Děkan požádal 
o zařazení bodu č. 3. 
 
Program 5. řádného zasedání AS FA 
1. Zahájení 7. mimořádného zasedání AS FA VUT v Brně 
2. Jednací řád AS FA – schvalování 
3. Informace děkana akademickému senátu FA 
4. Závěr 
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2. JEDNACÍ ŘÁD AS FA – SCHVALOVÁNÍ 

Předsedkyně poděkovala arch. Foretníkovi za rychlou úpravu a zaslání dokumentu všem 
senátorům. Dotázala se senátorů, zda má někdo ještě další připomínky. Slovo si vzal arch. 
Foretník, který informoval, že mu k dokumentu obdržel dva maily. První byl od Ing. Mikeše, 
který již nemá k dokumentu dalších připomínek, druhý byl od arch. Mléčky, který se 
dotazoval, zda je v dokumentu dostatečně popsáno, kdo může žádat o neveřejné jednání. 

Arch. Foretník oznámil, že s tímto souvisí další skutečnost, a to, že navrhované změny 
z procesní opatrnosti zaslal i Mgr. Sobotkovi na konzultaci. Ten odpověděl, že s většinou 
změn nemá problém, protože jsou jen formálního charakteru, ale apeloval, aby změna č. 1 
nebyla uplatněna a zůstala v původním znění. 

Arch. Foretník se vyjádřil k názoru Mgr. Sobotky tak, že navrhl hlasovat o jednotlivých 
změnách odděleně a bude na senátorech, zda změnu schválí, nebo zůstane text v původním 
znění tak, jak doporučuje Mgr. Sobotka. Navíc dodal, že Mgr. Sobotka argumentoval 
zajištěním práv kvalifikované menšiny, ovšem zřejmě si neuvědomil, že v dokumentu je dále 
popsaná možnost odložit hlasování na žádost 1/3 všech senátorů až o 14 dnů. 

Senátoři dále debatovali o možnosti obstruování při procesu zasedání senátu. Které by se 
potažmo mohlo vztahovat i na volbu a odvolávání děkana. MgA. Šebánek se během diskuse 
vyjádřil, že nakonec bude hlasovat pro změnu č. 1, protože se obává možných obstrukcí, 
vzhledem k tomu, že takovou situaci již zažil, proto raději vezme práva kvalifikované 
menšině.  

Arch. Struhařík a arch. Mléčka diskutovali nad rozdíly a uplatňováním možností přerušení 
zasedání a odložení hlasování. 

Arch. Foretník upozornil, že v textu se vyskytla tisková chyba, kdy část textu týkající se 
změny č. 1 měla být označena červeně. Proto přečetl znovu obě varianty při uplatnění změny 
č. 1 a bez ní, aby nebylo mezi senátory pochyb o čem hlasují. 

Arch. Struhařík se dotázal, zda je možné dokument ještě dodatečně po hlasování nějakým 
způsobem měnit. Bylo mu vysvětleno, že to lze, ale muselo by dojít k opakování celého 
procesu schvalování přes malý a velký senát. 

Bc. Czapek požádal o znovu-přečtení možných variant a přistoupení k hlasování. 

USNESENÍ Č. 1 

AS FA VUT v Brně schvaluje změnu č. 1 v dokumentu Návrh Jednacího řádu AS FA 
VUT v Brně z 5. 3. 2018 ve znění: Zamezení možnosti obstrukčního jednání za 
základě připomínky arch. Mléčky, ze dne 21. 3. 2018. 

5 pro návrh, 5 proti návrhu, zdržel se hlasování 1 
Změna nebyla schválena. 
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USNESENÍ Č. 2 

AS FA VUT v Brně schvaluje změnu č. 2 v dokumentu Návrh Jednacího řádu AS FA 
VUT v Brně z 5. 3. 2018: vynechání pojmu „pozvánka“ z ustanovení o svolání 
zasedání na základě stanoviska děkana, ze dne 21. 3. 2018. 

11 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 0 
Změna byla schválena. 
 
USNESENÍ Č. 3 

AS FA VUT v Brně schvaluje změnu č. 3 v dokumentu Návrh Jednacího řádu AS FA 
VUT v Brně z 5. 3. 2018: doplnění specifikace nakládání se zápisem PS dle 
připomínky arch. Struhaříka, ze dne 21. 3. 2018. 

11 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 0 
Změna byla schválena. 
 
USNESENÍ Č. 4 

AS FA VUT v Brně schvaluje změnu č. 4 v dokumentu Návrh Jednacího řádu AS FA 
VUT v Brně z 5. 3. 2018: doplnění přechodného ustanovení řešící odvolávání se na 
dosud neexistující Volební řád podle stanoviska děkana, ze dne 21. 3. 2018. 

11 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 0 
Změna byla schválena. 
 
USNESENÍ Č. 5 

AS FA VUT v Brně schvaluje dokument Jednacího řádu AS FA VUT v Brně v návrhu ze 
dne 5. 3. 2018, ve znění schválených změn č. 2-4 ze dne 21. 3. 2018. 
11 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování 0 
Návrh byl schválen. 
 
3. INFORMACE DĚKANA AKADEMICKÉMU SENÁTU FA 

Děkan informoval senátory o situaci, kdy arch. Kratochvíl podal rezignaci na funkci proděkana pro 
studium. Rezignaci podal na vlastní žádost ze zdravotních důvodů. Termín rezignace je k 31.3. 
2018. Bude tedy muset přistoupit k hledání nového proděkana. Bude senát informovat o aktuální 
situaci. 
Arch. Struhařík se dotázal, zda měl proděkan pro studium na starosti akreditaci, zda se jedná o 
nejdůležitější věc k řešení. Děkan toto potvrdil a dodal, že hledá kroky, aby byli schopni přípravu 
akreditace zdárně dokončit. 
Arch. Foretník upozornil na formální záležitost, že senát je povinen se k výběru nového 
proděkana vyjádřit, takže navrhuje, že jakmile bude znám kandidát, bylo by vhodné svolat 
mimořádné zasedání, aby nedošlo k zbytečným časovým prodlevám. Dodal, že mimořádné 
zasedání může svolat i děkan. 
4. ZÁVĚR 

Další zasedání je na programu 10. 4. 2018. 
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Předběžný program: 
1. Zahájení zasedání 8. řádného zasedání AS FA VUT v Brně 
2. Pravidla rozpočtu – projednání 
4. Závěr 
 
Doc. Petříčková oznámila, že operativně svolá ekonomickou pracovní skupinu, aby prošla návrh 
pravidel rozpočtu před následujícím zasedáním. Arch. Struhařík se dotázal, zda není možné, aby 
termíny zasedání pracovních skupin byly zveřejňovány v zápise. To bylo senátory komentováno 
jako nereálné, protože se schází velmi operativně, podle potřeby, většinou svolávají schůzky 
s velmi malým předstihem telefonicky. Pokud by se chtěl někdo zapojit, není problém se dotázat 
někoho z členů a přijít na schůzku pracovní skupiny. 
 
Dne 23. 3. 2018 
zapsala: Ing. arch. Kilnarová 
verifikovala: doc. Petříčková 
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