
ZÁPIS 17. ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 12. 3. 2013 

Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 

začátek jednání: 15:09, konec jednání: 16:55 
 
 
Program zasedání: 
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 17. zasedání AS FA 

2. Aktualizace Dlouhodobého záměru 

3. Návrh zásad pro čerpání rozpočtu pro rok 2013 

4. Různé  

5. Závěr  

 
Přítomni:  

 
Předseda AS FA VUT:  
prof. Ing. arch. Petr Pelčák 
 
Místopředseda AS FA VUT: 

 Klára Vejvodová  
 
Členové: 
 
doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. 
Ing. Monika Petříčková, Ph.D. 
Ing. arch. Nicol Galeová 
Ing. arch. Jan Kratochvíl  
Ing. arch. Pavel Jura 
MgA. Jan Šebánek 
Ing. arch. Ondřej Chybík  
Ing. arch. Michal Krištof  
Kateřina Kunzová  
Roman Ženatý  
 
Hosté: 
 

 doc. Ing. Josef Chybík, CSc., děkan fakulty architektury 
Mgr. Filip Havlíček, tajemník fakulty architektury 
Ing. arch. Bohumila Hybská 
 
Nepřítomni: 
Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D. (omluvena) 
 
 
 
 



PRŮBĚH ZASEDÁNÍ 
 
 

Zahájení zasedání 

 
Předseda AS FA zahájil zasedání akademického senátu. 

 
1. Schválení Programu 17. zasedání AS FA VUT 

 
 

Předseda AS FA předložil senátu program 17. zasedání AS za účasti 
přizvaných hostů.  

 
Program zasedání: 
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 17. zasedání AS FA 

2. Aktualizace Dlouhodobého záměru 

3. Návrh zásad pro čerpání rozpočtu pro rok 2013 

4. Různé  

5. Závěr  

 

Program byl schválen všemi přítomnými senátory. 
 
Hlasování o programu zasedání AS FA VUT: 
12 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování - 0. 
 

 

2. Aktualizace Dlouhodobého záměru 

Aktualizace Dlouhodobého záměru byla přijata bez námitek. 
 
USNESENÍ 
AS FA souhlasí s aktualizací Dlouhodobého záměru pro rok 2013, tak jak 

byl po připomínkách předložen dne 2. 2. 2013  
 

Hlasování o usnesení AS FA VUT: 
12 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování - 0. 

 
 

3. Návrh zásad pro čerpání rozpočtu pro rok 2013 

Tajemník fakulty seznámil přítomné členy AS FA s návrhem čerpání rozpočtu 
pro rok 2013, který byl již předložen a schválen vedením fakulty. Upozornil, že 
den před zasedáním AS FA byl zaslán návrh rozpočtu od kvestora univerzity – 
v příjmovém rozpočtu nově tedy o 2 miliony Kč vyšší částkou. 

Dále se zmínil o změnách, které nastaly: 
- V rámci celkových výdajů je v návrhu počítáno s navýšením mzdových 

prostředků o cca 2 mil.    



- Provozní fond FA – počítá se s růstem energií, z tohoto důvodu byl 
provozní fond navýšen. Provozní rezerva tak činí 100 tis. K čerpání 
rezervy však nemusí dojít.  

- Centra FA – příjem byl navýšen o 15%. 
- Celoškolské složky – příjem navýšen o 25 % 
- Ústavy FA – základní alokovaná částka navýšena o 20,3 % 
- Plánované výdaje středisek – předpokládá se částečné plnění 

požadavků vedoucích ústavů 
- Stipendia DSP – výše s ohledem na počet studentů DSP 
- Knihovní a provozní fondy  - beze změny oproti roku 2012 
 
Rezerva je obdobná jako pro rok 2012. Celkový rozpočet je dle tajemníka 

Havlíčka vyrovnaný.  
 
MgA. Šebánek se dotazoval na financování kreslířské praxe ve Znojmě. 

S tímto workshopem se v rozpočtu pro rok 2013 dle předloženého návrhu 
nepočítá. Již dříve se řešila otázka, zda tento workshop zahrnout do výdajové 
položky výuka či ostatní náklady. 

Ing. Petříčková a arch. Galeová upozornily na nízkou příjmovou složkou 
knihovny oproti ostatním centrům FA. Částka je podle nich demotivační a 
neumožňuje např. přípravu a konání konkrétních akcí. Mgr. Havlíček oponoval, že 
doposud nebyl vznesen požadavek na navýšení příjmové složky a pokud tak 
bude učiněno, není problém částku navýšit. Členové AS FA se shodli v diskusi na 
navýšení částky pro knihovnu.  

Doc. Meixner se dotazoval na rámcové zpřesnění, co vše je v jednotlivých 
centrech FA z těchto prostředků hrazeno. Tajemník: správa budov – nástroje pro 
opravy, výpočetní centrum – správa, modelové centrum – provozní náklady 
centra 

Arch. Galeová upozornila, že v rozpočtu není začleněna galerie MINI, tzn., 
měla by být podpořena a uváděna v rozpočtu je-li fakultní vizitkou, popř. zda by 
se neměla stát jedním z center FA.  

 
Ostatní témata diskuze: 
- rekonstrukce místnosti 117 /návrh pana děkana/, z čeho bude hrazena, 

odůvodnění plánované částky 250 tis. 
- jak bude naloženo s 2 mil., které byly den před zasedáním navýšeny 

kvestorem 
- rozpočty jednotlivých ústavů – každý rok se opakují stejné připomínky, 

které však nejsou brány v potaz 
- dle arch. Kratochvíla je částka na upgrade softwaru Rhinoceros 10 tis. 

příliš nízká, reálná částka by měla být cca kolem 50 tis. 
- plánované výdaje středisek – kdo posuzuje relevanci výše částek  
- požadavek na pokrytí wifi vztáhnout na celé patro ne pouze na jedince či 

kancelář 
- finanční podpora SOFY 
- položka vlastních příjmů FA vykazuje snižující tendenci 
- inovace učeben – nákup židlí, na výzvu ohledně nákupu židlí 

zareagovaly pouze dva ústavy, loňská poptávka však byla vyšší. 
Z diskuze tedy vyplývá potřeba navýšit částku na inovaci učeben 
(převedení peněz z rezerv) 



 Mgr. Havlíček konstatoval, že podněty z diskuze budou předloženy vedení fakulty 
a budou-li schváleny, zapracuje je do nového návrhu rozpočtu. 

Pozn. V 16:00 se k zasedání připojil pan děkan. 
Pozn. V 16:30 se k zasedání opustil MgA. Šebánek a arch. Kratochvíl.  
 
Předseda senátu uzavřel diskuzi a přednesl návrh zásad pro čerpání rozpočtu 

pro rok 2013, 
 
AS FA požaduje, aby: 
1) byl navýšen rozpočet knihovny adekvátně k ostatním centrům FA 
2) galerie MINI se stala jedním z center FA a byla tímto zahrnuta v rozpočtu 

FA 
3) pokrytí wifi bylo řešeno systémově pro celou fakultu 
4) navýšení finančních prostředků určeným k inovaci učeben na základě 

výzvy z 2. 11. 2012 
5) pracovní skupina AS FA pro ekonomii je pověřena jednáním ve věci 

rozpočtových pravidel a přípravy rozpočtu FA pro rok 2013 
 
 
Na příští zasedání AS FA byla odložena rozprava k pravidlům pro čerpání 

z rozpočtu pro rok 2013, na následném zasedání bude pokračovat rozprava o 
novém návrhu rozpočtu. 

 
Hlasování o usnesení AS FA VUT: 
10 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování - 0. 

 
 

4. Různé 

Předseda AS FA představil obsah dopisu, který obdržel od AS FIT VUT ve 
věci Usnesení AS FIT VUT v Brně k náhradám škod z obecné odpovědnosti 
zaměstnanců dle zákoníku práce.  

Problematiku dále doplnila Arch. Hybská, členka AS VUT zmínila pochybení 
ve větších projektech VUT např. v čerpání prostředků. Dále seznámila členy AS 
FA o průběhu zasedání velkého senátu.  
  

AS FA pověřil pracovní skupinu pro legislativu prostudováním a volbou 
postupu AS FA ve věci žádosti k vyjádření postupu AS FIT - náhrady škod 
z obecné odpovědnosti zaměstnanců ze dne 20. 2. 2013.  

 
Hlasování o usnesení AS FA VUT: 
9 pro návrh, 1 proti návrhu, zdržel se hlasování 0. 
 
 

5. Závěr 

Předseda senátu navrhnul termín 18. zasedání akademického senátu na 9. 4. 
2013,15:00 hodin, v místnosti A 117.  

 Předseda senátu představil předběžný program 18. zasedání AS FA: 

 



1. Zahájení zasedání a schválení programu 18. zasedání AS FA 
2. Návrh rozpočtu 2013 včetně rozpočtových pravidel FA VUT pro 

rozdělení finančních prostředků 
3. Zpráva pracovní skupiny pro legislativu o návrhu postupu ve věci 

žádosti o vyjádření k náhradě škod z obecné odpovědnosti 
zaměstnanců dle zákoníku práce 

4. Různé 
5. Závěr 
 
 

Hlasování o programu zasedání AS FA VUT: 
10 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování - 0. 
 
 

USNESENÍ 
 
AS FA souhlasí s aktualizací Dlouhodobého záměru pro rok 2013, tak jak byl 

po připomínkách AS předložen dne 2. 2. 2013  
 

 

Zapsala: Ing. Petra Nováková     Dne 18. 3. 2013 

Verifikoval:   prof. Ing. arch. Petr Pelčák, předseda AS FA  Dne 20. 3. 2013 


