
ZÁPIS 11. ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 18.6. 2012 

Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 

začátek jednání: 9:10, konec jednání: 9:30 
 
 
 
Program zasedání: 
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 11. zasedání AS FA 
2. Schválení rozpočtu FA VUT pro rok 2012  
3. Různé, závěr 

 
Přítomni:  

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

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

 doc. Ing. Josef Chybík, CSc., děkan fakulty architektury 
Mgr. Filip Havlíček, tajemník fakulty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRŮBĚH ZASEDÁNÍ 
 

Zahájení zasedání 

 
Předseda AS FA zahájil zasedání akademického senátu za účasti 

všech přizvaných hostů.  
 

 
 

1. Schválení Programu zasedání AS FA VUT 
 

Předseda AS FA předložil senátu program 11. zasedání AS  
 
Program zasedání: 
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 11. zasedání AS FA 
2. Schválení rozpočtu FA VUT pro rok 2012  
3. Různé, závěr 

 
Program byl schválen všemi přítomnými senátory. 

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

 
2. Schválení rozpočtu FA VUT pro rok 2012 

 

Předseda senátu seznámil členy AS FA se zněním usnesení, které bylo 
projednáno na 9. zasedání AS FA dne 30. 5. 2012.  

Mgr. Havlíček k tématu rozpočtu doplnil, že došlo ke změně ve 
výdajové kapitole pro knihovnu – navýšení o 50 tisíc. Peníze byly převedeny 
z rezerv. Dále požádal, aby bodem programu dalšího zasedání bylo 
projednání čerpání rozpočtu za uplynulé měsíce roku 2012.  

 
AS FA přijal hlasováním návrh usnesení. 

 
 Usnesení: 

AS FA schvaluje návrh rozpočtu FA VUT pro rok 2012 a vyzývá vedení 
fakulty architektury, aby připravilo pravidla pro nakládání s prostředky 
získanými zaměstnanci či ústavy FA do kapitoly vlastní příjmy, aby připravilo 
pravidla pro nakládání s financemi z rozvojových projektů a stipendijního 
fondu, aby do října 2012 předložilo náměty na využití prostředků z investičního 
fondu a fondu provozních prostředků. 

 
AS FA dále vyzývá vedení fakulty architektury, aby vytvořilo alternativní 

návrhy na přidělování prostředků z rozpočtu na jednotlivé ústavy tak, aby 
způsob jejich rozdělování zajistil odpovídající provoz ústavů, měl motivační 
charakter a explicitně negeneroval personální bytnění ústavů, čili neodvisel 
pouze od počtu pracovních úvazků a dále aby vytvořilo a vyhodnotilo 
alternativní formy statutu výuky kreslení v terénu. 

 



Hlasování pro přijetí usnesení a schválení rozpočtu FA VUT pro rok 2012: 
8 pro návrh, 0 proti návrhu, zdržel se hlasování - 0. 
 
   

  
3. Různé, závěr 

Další témata nebyla předložena. Předseda navrhl další termín zasedání 
AS byl upřesněn v září, úvodem zimního semestru 2012/2013.  

 

 

USNESENÍ 

 
Usnesení: 

AS FA schvaluje návrh rozpočtu FA VUT pro rok 2012 a vyzývá vedení 
fakulty architektury, aby připravilo pravidla pro nakládání s prostředky 
získanými zaměstnanci či ústavy FA do kapitoly vlastní příjmy, aby připravilo 
pravidla pro nakládání s financemi z rozvojových projektů a stipendijního 
fondu, aby do října 2012 předložilo náměty na využití prostředků z investičního 
fondu a fondu provozních prostředků. 

 
AS FA dále vyzývá vedení fakulty, aby vytvořilo alternativní návrhy na 

přidělování prostředků z rozpočtu na jednotlivé ústavy tak, aby způsob jejich 
rozdělování zajistil odpovídající provoz ústavů, měl motivační charakter a 
explicitně negeneroval personální bytnění ústavů, čili neodvisel pouze od 
počtu pracovních úvazků a dále aby vytvořilo a vyhodnotilo alternativní formy 
statutu výuky kreslení v terénu (nyní ve Znojmě). 

 

 

 

Zapsala: Ing. Petra Nováková               Dne 18. 6. 2012 

Verifikoval: prof. Ing. arch. Petr Pelčák, předseda AS FA     Dne 18. 6. 2012 


