
ZÁPIS 18. ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 9. 4. 2013 

Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 

začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:50 
 
 
Program zasedání: 
 

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 

 
Přítomni:  

 
Místopředseda AS FA VUT: 

 Klára Vejvodová  
 
Členové: 
 
doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. 
Ing. arch. Nicol Galeová 
Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D.  
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 
Barbora Jakubíková 
 
Nepřítomni: 
 
Předseda AS FA VUT:  
prof. Ing. arch. Petr Pelčák (omluven) 



Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (omluvena) 
 

 
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ 

 
 

Zahájení zasedání 
 
Místopředsedkyně AS FA zahájila zasedání akademického senátu. 

 
1. Schválení Programu 18. zasedání AS FA VUT 

 
 

Místopředsedkyně AS FA předložila senátu program 18. zasedání AS 
za účasti přizvaných hostů.  

 
Program zasedání: 
 

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 

 

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

 

2. Návrh rozpočtu 2013 včetně rozpočtových pravidel FA VUT pro rozdělení 

finančních prostředků 

Tajemník fakulty představil korekce v návrhu rozpočtu, které vzešly z diskuze 
z minulého 17. zasedání AS FA: 

- změna v kapitole příjmů – mzdy – navýšení 
- provozní fond – navýšení rezerv provozu z důvodů zvýšení cen 

energií 
- centra FA – navýšení částky pro provoz knihovny 
- ústavy – plošné navýšení  
- drobné změny v plánovaných výdajích na střediscích 
- korekce výdajů workshop ZNOJMO – navýšení  



- galerie MINI – navýšení  
- nově zřízený fond na podporu umělecké a tvůrčí činnosti 

 
Arch. Galeová se dotazovala, zda částka 200 tis. pro fond na podporu 

umělecké a tvůrčí činnosti pochází z RUV zdroje? Částka pochází z RUVu, resp. 
Ze zdroje pro vzdělávání (RUVové body z uměleckých škol se rozpouští do fondů 
všech škol). Přesná RUV částka však v současnosti není dopočitatelná, do 
budoucna bude snahou tajemníka ztransparentnit princip přidělování peněz 
z RUVu. Pan děkan v této souvislosti zdůraznil význam a důležitost RUVu.  

  
Následovala diskuze nad jednotlivými položkami v provozním fondu FA. 

Jedním z témat byla výměna výpočetní techniky v knihovně. Stávající zastaralá 
výpočetní technika by měla být dle senátorů nahrazena technikou odpovídající 
standardu knihovny jako prestižního celofakultního centra s adekvátním 
vybavením – např. pro využívání filmotéky. S tímto faktem pan tajemník souhlasil 
a přislíbil rozpravu na toto téma s panem doc. Viktorinem. Počet nově 
zakoupených počítačů může být také navýšen.  

 
  
Pozn. V 15:37 se k zasedání připojil MgA. Šebánek.  
 

Na rozpočtová pravidla se dotazovala arch. Galeová: položka č. 15 – Podpora 
umělecké a tvůrčí činnosti, za jakých podmínek bude možné z této položky čerpat 
peníze? Otázka byla směřována na kompetentní osobu v této věci, na pana 
děkana. Peníze bude možné čerpat na základě výzvy či podnětu ze strany 
zaměstnanců či studentů. Bude potřeba vytvořit další transparentní pravidlo, tak 
aby bylo možné čerpat z tohoto fondu v průběhu celého roku.  

 
Další otázka v diskuzi se týkala navýšení mzdových prostředků o 2 mil., jak 

s nimi bude naloženo v roce 2013? Pan tajemník odpověděl, že se nejedná o 
celoplošné navýšení. Finanční prostředky slouží k vyplácení odměn (cca 2 x za 
rok) a to po přerozdělení zůstatku mzdových výdajů na jednotlivé ústavy, odměny 
jsou tedy v kompetenci vedoucích ústavů. Částka pro jednotlivé ústavy se odvíjí 
podle míry úvazků, výkonu ústavu atp. Byla vznesena námitka, proč se např. 
členové státnicových komisí, oponenti aj. platí z ústavních peněz a ne právě 
z této navýšené částky 2 mil. Kapacitně totiž není možné využít pouze 
zaměstnance FA, ale také řadu externistů, které je nutno zaplatit. Pan děkan 
odpověděl, že částka 2 mil. bude rozpuštěna mezi zaměstnance fakulty, 
externisty musí být hrazeni z rozvojových projektů. 

Arch. Galeová se dotazovala, zda dojde ke změně v tarifních tabulkách 
s ohledem na nízké platové podmínky externistů (např. externí vyučující z řad 
docentů a profesorů), které jsou v současné době tristní. Arch. Hybská, členka 
Velkého senátu, okomentovala současnou mzdovou problematiku, která je 
celouniverzitním tématem. Velké rozdíly jsou také mezi jednotlivými fakultami. 
Senátoři se shodli, že ztráta kvalitních externistů je velkou chybou.  

 
 
 
 
 



USNESENÍ 
AS FA byl seznámen s návrhem o rozpočtu pro rok 2013 a rozprava o 

rozpočtu byla tímto ukončena. K hlasování o rozpočtu pro rok 2013 bude 
přistoupeno na příštím zasedání AS FA.  

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

 
 

3. Zpráva pracovní skupiny pro legislativu o návrhu postupu ve věci 
žádosti o vyjádření k náhradě škod z obecné odpovědnosti zaměstnanců 
dle zákoníku práce 
 
Komentář za pracovní skupinu pro legislativu podal její člen, doc. Meixner. 

Skupina se sešla v počtu tří členů a došla k jednotnému názoru: touto záležitostí 
se nemá zabývat AS FA, ale problém má být podstoupen právnímu posouzení, 
které vydá jasné profesionální stanovisko.  

 

AS FA souhlasí s předloženým postupem. 
 
Hlasování AS FA VUT: 
10 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování - 0. 

 
 

4. Různé 

 Arch. Hybská seznámila členy AS FA s tématy velkého senátu:  
- diskuze ohledně akreditačního řízení 
- dnešním dnem se rozebíhá volba rektora univerzity, tzn. na 

příštím zasedání AS FA je nutné zvolit zástupce fakulty do 
jmenovací komise rektora  
 

Pan děkan se dotazoval, zda změna přílohy statutu, kterou členové AS FA 
přijali, byla zaslána AS VUT? Tato věc byla opomenuta a bude v nejbližší době 
napravena.  

 
Pan děkan představil svůj záměr ideové soutěže na rekonstrukci zasedací 

místnosti děkana: 
- soutěž bude určena pro akademické pracovníky a studenty 
- budou dodány veškeré podklady (mj. kritéria hodnocení, 

členové poroty, forma odevzdání atp.) 
- celková částka rekonstrukce by měla činit 200 tis.  

Členové senátu se k zadávacím podmínkám nevyjádřili, doporučili obrátit se 
na komoru architektů, která upřesní jasná pravidla soutěže. Doc. Meixner 
poskytne digitální podklady, které má k dispozici.  

 
 
 
 
 



5. Závěr 

Místopředsedkyně senátu navrhla termín 19. zasedání akademického senátu 
na 30. 4. 2013,13:00 hodin, v místnosti A 117.  

Místopředsedkyně senátu představila předběžný program 19. zasedání AS 
FA: 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 19. zasedání AS FA 
2. Schválení rozpočtu na rok 2013 
3. Volba zástupce FA VUT do jmenovací komise pro volbu rektora 

VUT (pro období 2014-2018) 
4. Různé 
5. Závěr 
 

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

USNESENÍ 
AS FA byl seznámen s návrhem o rozpočtu pro rok 2013 a rozprava o 

rozpočtu byla tímto ukončena. K hlasování o rozpočtu pro rok 2013 bude 
přistoupeno na příštím zasedání AS FA.  

 
 

 

Zapsala: Ing. Petra Nováková     Dne 15. 4. 2013 

Verifikoval:    Klára Vejvodová, místopředsedkyně AS FA  Dne 20. 4. 2013 

 


