
ZÁPIS 19. ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 15. 5. 2013  
 
 
Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5  
začátek jednání: 15:10, konec jednání: 17:10  
 
Program zasedání:  
 
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 

 

Přítomni:  
Předseda AS FA VUT:  
prof. Ing. arch. Petr Pelčák  
Členové:  
doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc.  
Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D.  
Roman Ženatý  
Ing. Monika Petříčková, Ph.D.  
MgA. Jan Šebánek  
Ing. arch. Pavel Jura  
Ing. arch. Jan Kratochvíl 
Kateřina Kunzová 
 
Hosté:  
doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D., proděkanka fakulty architektury 
Ing. arch. Bohumila Hybská  
 
 
Nepřítomni: 
Klára Vejvodová (omluvena) 
Ing. arch. Nicol Galeová (omluvena) 
Ing. arch. Michal Krištof (omluven) 
Ing. arch. Ondřej Chybík (omluven) 
 

 

 

 

 

 

 



1. Bod zasedání – schválení programu zasedání AS FA 

Hlasování o programu zasedání dle výše uvedeného: 

Pro 9 / proti 0 / zdržel se 0 – program zasedání byl schválen 

 

2. Bod zasedání – schválení rozpočtu FA 

Předseda AS vyzval pracovní skupinu pro ekonomii, aby podala zprávu k předložené verzi 

rozpočtu. Zprávu přednesla ing. Monika Petříčková PhD: 

a) Přerozdělování finančních prostředků mezi jednotlivé ústavy 

Ing. Petříčková se dotázala přítomného zástupce vedení FA, zda finanční prostředky 

jsou na jednotlivé ústavy přerozdělovány dle celkových úvazků nebo jen dle 

pedagogické části úvazku (výuka). Dle sdělení doc. Poslušné jsou finanční 

prostředky přerozdělovány dle celkových úvazků. Ing. Petříčková upozornila na 

disproporci mezi výši přidělených finančních prostředků a počtem pracovníků 

jednotlivých ústavů, tedy předpokládanou výši úvazku ústavu. Na základě toho 

pracovní skupina žádá vedení FA, aby celkové úvazky předložilo k nahlédnutí, a aby 

bylo pravidlo pro přerozdělení prostředků mezi ústavy jasně definováno. 

 

Doc. Meixner upozornil, že návrh rozpočtu FA byl projednáván již na dvou 

předchozích zasedáních FA a je tak ke zvážení, zda na tomto zasedání dále 

projednávat.    

 

b) Přerozdělení finančních prostředků určených k navýšení mezd 

Pracovní skupina konstatuje, že pro rozdělení výše uvedených prostředků není 

stanoveno pravidlo a žádá vedení FA o předložení tohoto pravidla.  

 

c) Plánované výdaje středisek 

Pracovní skupina upozorňuje, že dle sdělení doc. Viktorina by měly být vyřazené PC 

sestavy z PC učeben přerozděleny mezi ostatní pracoviště FA, avšak k tomu 

přerozdělení (využití) nedochází. Pracovní skupina AS FA žádá vedení FA o kontrolu 

tohoto využití, zejména doporučuje nahrazení zastaralých PC stanic v knihovně FA.  

Dle sdělení doc. Poslušné byly PC sestavy obnovovány po 2 letech,  PC sestavy 

vyřazené z učeben a přidělené na ostatní pracoviště FA však byly ve špatném 

technickém stavu a v krátkém časovém horizontu mimo povoz. 

 

Po následné diskusi AS ke kvalitě a životnosti pořizovaných PC sestav navrhuje arch. 

Kratochvíl  požadovat na dalším zasedání AS FA informaci, jakým způsobem probíhá 

nákup PC sestav. 

 

d) Rekonstrukce zasedací místnosti děkana  

Pracovní skupina upozorňuje na rozpor částek vyčleněných na tuto akci – 

v rozpočtových pravidlech bod 24 je uvedena částka 250.000,- Kč, v předloženém 

návrhu rozpočtu je uvedena částka 200.000,- Kč . Pracovní skupina žádá vysvětlení 

tohoto rozporu. 

 



Doc. Poslušná informovala, že záměrem vedení FA je vypsat na rekonstrukci 

zasedací místnosti soutěž, jejíž předmětem bude celkové řešení rekonstrukce s tím, 

že na I. Etapu rekonstrukce je vyčleněno 200.000 Kč.  

 

Arch. Kratochvíl upozornil, že dosud (i přes dotazy na minulých zasedání ASFA) 

nebylo ze strany vedení FA objasněno pravidlo, podle kterého se přerozdělují 

finanční prostředky na plánované výdaje středisek FA. 

Dle sdělení vedení FA na minulém zasedání senátu byly ze strany pracovišť 

předneseny  požadavky v celkové výši cca 4 mio Kč, v plánovaných výdajích 

středisek jsou uspokojeny vybrané  požadavky ve výši cca 1,25 mio Kč. 

 

Následně probíhá diskuse, zda je možné / vhodné navržený rozpočet schválit i s výše 

uvedenými připomínkami, nebo zda hlasování o rozpočtu přesunout na další 

zasedání ASFA. 

 Arch. Kratochvíl upozornil na rozpor předložené verze rozpočtu a verze 

projednávané na minulém zasedání AS FA.  

Po diskusi přijal AS FA usnesení: 

i) AS FA VUT  žádá vedení FA o předložení platné verze rozpočtu k schválení a 

dále: 

ii) AS FA VUT žádá vedení FA o vysvětlení rozporu mezi uvedenými částkami 

na rekonstrukci zasedací místnosti 

iii) AS FA VUT žádá vedení FA o předložení pravidel, dle kterých jsou 

přerozděleny finanční prostředky mezi jednotlivé ústavy 

iv) AS AF VUT žádá vedení FA o předložení pravidel, dle kterých bude 

přerozděleno navýšení finančních prostředků na mzdy  

Hlasování o usnesení: pro 9 / proti 0 / zdržel se 0 – usnesení bylo přijato 

 

Předseda AS FA pověřuje pracovní skupinu pro ekonomii, aby výše uvedené připomínky 

projednala s vedením FA.  Rozpočet dle výše uvedeného usnesení by mel být předložen ze 

strany vedení co nejdříve tak, aby byla splněna zkrácená předkládací lhůta v délce 14 dní 

před následujícím zasedáním AS FA.   

 

3. Bod zasedání – volba zástupce FA pro volbu rektora VUT 

Arch. Galeová navrhuje (v nepřítomnosti předem zaslaným e-mailem) ing. 

Petříčkovou, tato s nominací souhlasí. 

 

Hlasování o volbě zástupce FA pro volby rektora VUT – kandidát ing. Monika 

Petříčková PhD.: 

Pro 9 / proti 0 / zdržel se 0 – ing. Monika Petříčková PhD. byla zvolena. 

 

4. Bod zasedání – různé 

 

Doc. Meixner informoval o projednávání přílohy č. 3 statutu FA VUT v AS VUT – 

stávající znění bylo připomínkováno právním oddělením i členy AS VUT  a dle 



dosavadního průběhu je velmi pravděpodobné, že ve stávajícím znění nebude 

schváleno. Doc Meixner proto navrhuje stažení uvedeného dokumentu 

z projednávání a jeho následné znovuprojednání a úpravu na půdě AS FA. 

 

Hlasování o stažení uvedeného dokumentu z projednávání v AS VUT: 

Pro: 9 / proti: 0 / zdržel se: 0 – návrh byl přijat. Předseda AS FA podá návrh na 

stažení. 

 

Doc. Meixner informoval o schválení nového volebního a jednacího řádu AS Fakulty 

výtvarných umění. 

 

Doc. Poslušná informovala o předložených směrnicích děkana FA k přijímacímu 

řízení a o změnách, které tyto směrnice navrhují oproti předchozímu průběhu 

přijímacího řízení, zejména talentových zkoušek.  

 

Sl. Kunzová upozornila na zcela nefungující systém pro hodnocení výuky.   Ing. 

Petříčková informovala, že systém neumožňuje zobrazení výsledků hodnocení u 

předmětů, které vyučuje, a to ani po připomínkování tohoto nedostatku doc. 

Viktorinovi.   

 

Arch. Jura navrhl, aby pracovní skupina pro hodnocení výuky připravila pro příští 

zasedání AS FA report, který bude jasně deklarovat chyby, nedostatky či odchylky od 

požadovaných pravidel pro hodnocení výuky.  

Předseda AS FA pověřuje PS pro hodnocení o přípravu výše uvedeného. 

  



 

5. Bod zasedání – závěr 

Předseda AS FA navrhl program k termínu příštího zasedání AS FA dne 3.6. 2013 

v 16 hodin s následujícím programem: 

1. Zahájení zasedání a schválení programu zasedání 

2. Projednání a schválení rozpočtu FA 

3. Projednání a schválení směrnice děkana k přijímacímu řízení 

4. Zpráva pracovní skupiny pro hodnocení 

5. Různé 

6. Závěr 

 

Hlasování Pro 9 / proti 0 / zdržel se 0 – předběžný program a termín byl schválen  

Usnesení přijata na zasedání AS 15.5.: 

AS FA VUT  žádá vedení FA o předložení platné verze rozpočtu k schválení a 

dále: 

AS FA VUT žádá vedení FA o vysvětlení rozporu mezi uvedenými částkami 

na rekonstrukci zasedací místnosti 

AS FA VUT žádá vedení FA o předložení pravidel, dle kterých jsou 

přerozděleny finanční prostředky mezi jednotlivé ústavy 

AS FA VUT žádá vedení FA o předložení pravidel, dle kterých bude 

přerozděleno navýšení finančních prostředků na mzdy  

 

Zapsal: Ing. arch. Pavel Jura, 15.5.2013 

Verifikoval: prof. Ing. arch. Petr Pelčák, 22.5.2013 

 

 

 


