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Vážení členové akademické obce, 

vzhledem k délce a neobvyklému průběhu volby kandidáta na jmenování děkanem naší fakulty, 
si vám dovoluji poslat chronologický souhrn událostí a souvisejících dokumentů spojených 
s volbou kandidáta na jmenování děkanem konanou 22. května: 

 

25. března 2014 Na 30. zasedání akademického senátu, kdy měla proběhnout volba kandidáta 
na jmenování děkanem, obvinil předseda senátu prof. Pelčák pět členů 
senátu z podjatosti a požadoval jejich odstoupení. Následně podal svou 
připravenou rezignaci. V řízení zasedání jej zastoupila místopředsedkyně 
Klára Vejvodová. Rezignaci v průběhu zasedání podali ještě další tři členové 
senátu (doc. Meixner, arch. Nový, arch. Jura). Děkan fakulty, prof. Chybík, 
označil během zasedání senát za nelegitimní a odmítnul před ním jako jeden 
z kandidátů vystoupit. Výsledkem dramatického zasedání bylo po 3,5 
hodinách jednání faktické nezvolení kandidáta na jmenování děkanem. 

 > zápis z 30. zasedání AS FA 

 

26. března 2014 Členové senátu požádali o legislativní pomoc při řešení nastalé situace 
rektora VUT, prof. Štěpánka. Rektor pověřil vedoucího Správního odboru 
rektorátu, Mgr. Sobotku, vypracováním právního stanoviska a doporučením 
dalším postupu. 

 

1. dubna 2014 Rektor VUT osobně předal senátorům stanovisko Mgr. Sobotky a seznámil je 
se svým postojem. Rozhodnul se objednat vypracování ještě jednoho 
nezávislého právního rozboru. Následně tyto dva posudky postoupí na 
Ministerstvo školství a vyžádá si právní názor jeho úředníků. 

 Mgr. Sobotka ve svém posudku konstatoval, že akademický senát je 
usnášeníschopný, má být doplněn náhradníky a doporučil senátu vypsat novou 
volbu kandidáta na děkana. 

 > stanovisko Mgr. Sobotky 

 

3. dubna 2014 Na 31. zasedání akademického senátu složili slib a stali se členy senátu čtyři 
akademičtí pracovníci – doc. Kopáčik, doc. Wittmann, arch. Mikulášek a arch. 
Sochor. 

 > zápis z 31. zasedání AS FA 

 

8. dubna 2014 Na 32. zasedání proběhla volba předsedy senátu, kterým se stal Ing. arch. Jan 
Kratochvíl. 

 > zápis z 32. zasedání AS FA 

 

14. dubna 2014 Prof. Ruller zaslal členům AS FA, rektorovi, děkanovi a předsedovi AS VUT 
právní stanovisko zpracované Mgr. Martinů. Mgr Martinů konstatuje, že: 

 1) funkční období akademického senátu FA skončilo 

 2) je třeba ustavit nový akademický senát 

 3) pokud by došlo k jinému postupu, vznikne škoda, případně i nemajetková 
újma v podobě poškození dobrého jména fakulty atd. 

 > právní stanovisko Mgr. Martinů 

 

https://intra.fa.vutbr.cz/uploads/zapis_senat/140404_140758-422/Zapis_30_mimoradne_zasedani_25_3_2014.pdf
https://intra.fa.vutbr.cz/uploads/zapis_senat/140615_225944-877/stanovisko-mgr-sobotky.pdf
https://intra.fa.vutbr.cz/uploads/zapis_senat/140414_004152-1/zapis_31_AS_FA_VUT_2014_kompletni_(1).pdf
https://intra.fa.vutbr.cz/uploads/zapis_senat/140417_214003-540/_zapis_32_AS_FA_VUT.pdf
https://intra.fa.vutbr.cz/uploads/zapis_senat/140615_230149-563/stanovisko-mgr-martinu.pdf
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 Děkan fakulty, prof. Chybík, adresuje členům akademické obce dopis, v němž 
vytýká některým členům AS morální a etická pochybení atd. Doporučuje 
akademickému senátu nekonat žádná zásadní rozhodnutí, např. vyhlásit 
novou volbu. 

 

 Z iniciativy arch. Ponešové vypracovala v Praze sídlící advokátka, JUDr. Petra 
Ščasná, nezávislý rozbor vzniklé situace na FA. Ve stanovisku stojí, že: 

1) akademický senát je legitimní a postupuje v souladu se zákonem 

2) neexistuje jiné řešení, než vypsání nové volby 

> právní stanovisko JUDr. Ščasné 

  

 JUDr. Ščasná vypracovala rozbor stanoviska Mgr. Martinů. 

 > právní stanovisko JUDr. Ščasné ke stanovisku Mgr. Martinů 

 

15. dubna 2014 Na 33. zasedání vyhlásil akademický senát novou volbu kandidáta na 
jmenování děkanem.  

 > zápis z 33. zasedání AS FA 

 

16. dubna 2014 Rektor dal akademickému senátu k dispozici nezávislé právní posouzení 
situace zpracované Mgr. Berkou. Zpracovatel konstatuje, že 

 1) akademický senát je legitimní, jeho funkční období neskončilo 

2) další nejvhodnější postup je vyhlásit novou volbu kandidáta na jmenování 
děkanem 

> právní posouzení Mgr. Berky 

 

30. dubna 2014 Děkanovi fakulty prof. Chybíkovi skončil mandát a rektor VUT na 
shromáždění akademické obce FA pověřil vedením fakulty statutární 
zástupkyni děkana, proděkanku doc. Poslušnou. 

 

12. května 2014 Volební komise obdržela jeden návrh na kandidáta na jmenování děkanem 
FA. Sestavila volební listinu a předala ji předsedovi AS. 

 

14. května 2014 Rektor obdržel od Mgr. Martinů, právního zástupce prof. Rullera a dalších 
šesti profesorů fakulty, Stížnost dle správního řádu. Stěžovatelé se domnívají, 
že akademický senát postupuje nezákonně a vyzývají rektora, aby 
přezkoumal zákonnost postupu. 

 > stížnost dle správního řádu 

 

20. května 2014 Proděkanka pověřená vedením fakulty, doc. Poslušná, posílá členům 
akademické obce dopis arch. Sedláčka, jednoho z kandidátů první volby 
navrženého prof. Rullerem. Arch. Sedláček v dopise obviňuje akademický 
senát z nezodpovědného postupu při přípravě nové volby kandidáta na 
jmenování děkanem. Arch. Sedláček doporučuje zvolit nový senát a až pak 
provést volbu kandidáta na děkana.  

 

 Rektor obdržel od Mgr. Martinů, právního zástupce prof. Rullera a dalších 
šesti profesorů fakulty, Námitku podjatosti dle správního řádu. Členové AS 

https://intra.fa.vutbr.cz/uploads/zapis_senat/140615_230622-607/stanovisko-judr-scasna.pdf
https://intra.fa.vutbr.cz/uploads/zapis_senat/140615_230743-487/stanovisko-scasna-k-martinu.pdf
https://intra.fa.vutbr.cz/uploads/zapis_senat/140426_120029-769/zapis_33_AS_FA_VUT.pdf
https://intra.fa.vutbr.cz/uploads/zapis_senat/140615_231329-217/posouzeni-mgr-berka-s.pdf
https://intra.fa.vutbr.cz/uploads/zapis_senat/140615_231457-122/martinu-stiznost.pdf
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Kratochvíl, Kunzová, Vejvodová, Gabriel a Ženatý dle navrhovatelů 
diskvalifikují volbu děkana jako nástroj demokratické správy fakulty a měli 
by být rektorem z rozhodování o výběru kandidáta vyloučeni. 

 > námitka podjatosti 

 

 Uskutečnilo se shromáždění akademické obce FA, na němž kandidát Mgr. 
Koryčánek představil svůj volební program. 

 

21. května 2014 Správní odbor rektorátu vypracoval stanovisko k dokumentům zaslaných 
právním zástupcem profesorů fakulty rektorovi. Mgr. Sobotka konstatuje, že: 

1) volba kandidáta na jmenování děkanem není správní řízení 

2) na akt jmenování děkanem lze použít správní řád 

 Návrhu na předběžné opatření i námitce podjatosti nelze vyhovět, neboť rektor 
není v tomto případě ve vztahu k AS FA nadřízeným orgánem. 

 

 Rektor VUT zasílá předsedovi senátu FA doporučení dalšího postupu 
vypracované Ministerstvem školství. V doporučení zpracovaném Mgr. 
Katzovou stojí: 

 1) senát je legitimní, není třeba jej znovu ustavovat 

 2) nejčistším řešením je vypsání nové volby kandidáta na jmenování děkanem 

 3) volba kandidáta na jmenování děkanem nepodléhá správnímu řádu 

 > doporučení dalšího postupu od MŠMT 

 

22. května 2014 Na 35. zasedání zvolil akademický senát kandidáta na jmenování 
děkanem. Kandidát Mgr. Rostislav Koryčánek obdržel 9 platných hlasů z 13 
možných. 

 > protokol o volbě 

 

27. května 2014 Předseda akademického senátu předal rektorovi VUT Protokol o volbě. 

 

 

https://intra.fa.vutbr.cz/uploads/zapis_senat/140615_231743-495/martinu_namitka-s.pdf
https://intra.fa.vutbr.cz/uploads/zapis_senat/140615_231900-916/ministerstvo-doporuceni.pdf
http://www.fa.vutbr.cz/pages/prispevek.aspx?ID=1483&lang=cz

