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 Zápis z 4. zasedání AS FA ČVUT, konaného 02. 04. 2014 v  zasedací místnosti FA 
ČVUT č. 262 
 
Přítomni (viz také příloha č 1- presenční listina v příloze zápisu) 
Senát – zaměstnanecká část: Červinková, Guzik, Koucký,  Plos, Jehlík, Sedlák, Rykl, Vorlík 
Senát – studentská část:  Fleischmann, Foglar, Veis, Votoček, Tesař 
Vedení školy: prof. Lábus, prof. Šestáková, doc. Fialová, prof. Zavřel, P. Hlaváček, J. Tóthová 
Další hosté: prof. Dulla, E. Lisecová, M. Janský, J. Horský 
 
1 a) program 4. zasedání 
1. Úvod  
a) schválení programu 4. zasedání AS FA ČVUT  
b) schválení zápisu z 3. zasedání AS FA ČVUT  
2. Schvalování členů Disciplinární komise FA 
3. Schvalování obsazení Vědecko-umělecké rady FA 
4. Informace vedení FA ČVUT o struktuře rozpočtu FA (Ing. Tóthová) 
5. Zpráva o předání informací z pracovních schůzek HK a podnětů ze strany senátorů 
k doplnění HZ a Metodiky rozpisu příspěvků 
6. Projednání a schválení Výroční zprávy o hospodaření FA ČVUT za rok 2013 
7. Projednání a schválení Metodiky rozpisu příspěvků ze státního rozpočtu (SR) na rok                        
2014 na jednotlivé ústavy Fakulty architektury  
8. Volba předsedy legislativní komise AS FA ČVUT 
9. Volba zástupce v Radě vysokých škol 
10. Různé 
 
1 a) schválení programu 4. zasedání AS FA ČVUT 
Hlasování: 13 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 13 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT jednomyslně schválil předložený program 4. zasedání  
 
1 b) schválení zápisu z 3. zasedání AS FA ČVUT ze dne 26. 02. 2014 
Hlasování: 10 pro; 0 proti; 3 se zdr. hlasování - z počtu 13 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT schválil zápis z 3. zasedání beze změn. 
   
2. Schvalování členů Disciplinární komise FA 
Usnesení: po krátké diskusi AS FA ČVUT schválil navržený seznam členů Disciplinární 
komise FA v tomto složení:  

1. Za pedagogy:   prof. Ing. arch. M. Dulla, DrSc. (13) 
  doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc. (13) 

           Náhradníci:  doc. Ing. arch. Michal Kohout (12) 
   Ing. arch. Jan Sedlák (12) 

2. Za studenty:  Ing. arch. Jan Tesař (13) 
Jan Votoček (13) 

           Náhradníci:             Kryštof Veis (12)  
                                              akad. arch. Martin Pinc (12) 
Pozn.: v  závorce je počet získaných hlasů. 
 
3. Schvalování obsazení Vědecko-umělecké rady FA 
Předložený návrh členů Vědecko-umělecké rady FA vyvolal mezi senátory živou diskusi. 
Výhrady vůči navrženému seznamu (R. Koucký, J.Jehlík, J. Plos) spočívaly zejména 
v absenci širšího spektra osobností současné architektury, v konfesním pojetí návrhu  
(„užší kolegium“), diskutována byla hypotetická role nezávislých členů externích či 
zahraničních (prof.Zavřel).  
R. Koucký následně navrhl systémově odmítnout celý předložený seznam členů VUR 
FA, prof.Lábus reagoval protinávrhem hlasovat o jednotlivých členech.  
 
Hlasování o systémovém odmítnutí celého předloženého seznamu členů VUR: 
Hlasování: 2 pro; 5 proti; 6 se zdr. hlasování - z počtu 13 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT nepřijal návrh na odmítnutí celé navržené VUR FA. 
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Hlasování o jednotlivých interních a externích členech VUR FA: 
Interní:  
A. Appl (6), M. Brožová (7), M. Dulla (10), J. Jehlík (7), M. Karel (9), M. Kohout (9),               
K. Maier (6), M. Pavlík (5), V. Sitta (9), J. Stempel  (8),  Z. Zavřel (11) 
Externí:  
P. Kratochvíl (11), M. Körner (8), Pelcl (6), P. Pelčák (9), J. Pleskot (10), Z. Sendler (9),         
J. Šanda (8) 
Pozn.: v  závorce je počet získaných hlasů. 
 
Usnesení: AS FA ČVUT hlasováním potvrdil tyto členy VUR FA ČVUT: 
Interní:  M. Brožová, M. Dulla, J. Jehlík, M. Karel, M. Kohout, V. Sitta, J. Stempel, Z. Zavřel  
Externí:  
P. Kratochvíl, M. Körner, P. Pelčák, J. Pleskot, Z. Sendler, J. Šanda 
  
4. Informace vedení FA ČVUT o struktuře rozpočtu FA (Ing. Tóthová) 
Tajemnice FA seznámila senátory se strukturou rozpočtu FA a obecně o financování 
vysokých škol. 
 
Bod 7. byl na žádost děkana přesunut místo bodu 5 a 6  a projednával se tedy přednostně. 
 
7. Projednání a schválení Metodiky rozpisu příspěvků ze státního rozpočtu (SR) na rok                        
2014 na jednotlivé ústavy Fakulty architektury  
Pan děkan prof. Lábus přednesl návrh metodiky rozpisu NIV prostředků na rok 2014. 
Objasnil důvody, vedoucí k předložení metodiky, vycházející z předchozích verzí, zároveň 
potvrdil záměr  bezodkladně začít pracovat na  nové, přehlednější metodice.   
Předkládaná metodika nese tyto změny: 

 Objasnění a strukturování v bodu 1., týkajícím se MNP / Mimonormativní části   
rozpočtu/ 

 Přesunutí  indikátoru RUV do II. části dokumentu / bod 3 /. 
Na podnět 3. pracovní schůzky HK AS FA ČVUT dojde v budoucnosti  na úpravu metodiky u 
předmětů, odučených v rámci oboru A+U pro obor Design. Zde se nyní povinné přednášky 
nehradí, v budoucnu by mohlo dojít vzhledem k vyrovnanému rozpočtu Ústavu prům. 
designu k jejich poměrové úhradě. Dosud neschváleno. 
Ze strany senátorů byl vznesen podnět na další dpolnění metodiky přepočítání u oboru 
Design pro povinné předměty, učené v magist. studiu, kde při počtu 15-18 studentů na 
přednáškách se platí stejně jako na přednášce pro 300 studentů. 
 
Hlasování: 13 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 13 přítomných senátorů 
Usnesení: Metodika rozpisu příspěvků na rok 2014  byla schválena a AS FA  považuje 
schválení Metodiky 2014 za impuls k zahájení práce na Metodice 2015. 
 
5. Zpráva o předání informací z pracovních schůzek HK a podnětů ze strany senátorů 
k doplnění HZ a Metodiky rozpisu příspěvků 
Předsedkyně hospodářské komise E. Červinková informovala přítomné o předání 
podkladů z 3. pracovní schůzky HK AS FA ČVUT vedení FA. 
s. 7 -  8 - položka 15 911 -  zde uvedena patrně na str. 8 chybně částka na reprezentaci 
9 843 tis.Kč/ rok 
s. 10 – 15911 -  fond děkana dle metodiky patří pod mimonormativní  část- zvážit jeho 
umístění v části tabulky normativní 
s. 13 – v  HZ FA chybí část Vývoje a konečného stavu fondů / pouze uvedena stručná tab. 
na str.13/. 
Prosíme rozpracovat tabulky fondů analogicky dle HZ ČVUT, kde je např. uvedeno: 
Tvorba FPP:  
ze zůstatku příspěvku, ze zisku, z fondu reprodukce inv. majetku, z fondu odměn, z 
rezervního fondu, ostatní příjmy, celkem  
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Čerpání FPP….na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ, do fondu reprodukce inv. 
majetku, do fondu odměn, do rezervního fondu, ostatní užití, celkem  
s.  7 –  část Plnění rozpočtu fakulty - tabulka Plnění rozpisu příspěvků nenormativních nákl. 
středisek - bude doplněn celkový počet pracovníků děkanátu. 
s. 17 - bude doplněn počet pracovníků v oblasti VaV, který bude lépe reflektovat zvýšení 
financování VaV / nárůst financování VaV je zdokumentován viz tabulka str.11/ 
Viz. také zápis z 3. pracovní schůzky 26.3.2014 HK AS FA ČVUT v příloze tohoto zápisu. 
 
6. Projednání a schválení Výroční zprávy o hospodaření FA ČVUT za rok 2013 
Senátoři vyslovili  další připomínky ke struktuře a obsahu HZ: 

 Předsedkyně hospodářské komise konstatovala, že z již dříve připomínkovaných 
bodů HZ (viz. bod 5 tohoto zápisu) zbývá doplnit některé z nich, zejména chybějící 
položky fondu provozních prostředků (stav k 1. 1. 2013 a 31. 12. 2013 a pohyb 
v průběhu roku) 

 Další podněty na doplnění, opravení, případně vysvětlení: 
 s. 7 HZ_v tabulce neodpovídá struktura děkanátu 15912 struktuře děkanátu ve 

schváleném rozpočtu  
 s. 7 HZ_v tabulce položka odpisy majetku 6 980 neodpovídá částce 8 803 

v rozpočtu 
 s. 7 HZ_položka děkanát skutečnost neodpovídá součtu položek na straně 8. HZ 
 s. 7 H Z_položka skutečnost 3 287 neodpovídá součtu položek níže pod tabulkou  

 
L. Lábus: Doporučení pro příště, zjednodušit zpřehlednit HZ. 
 
R. Koucký vznesl požadavek po zpřehlednění HZ tak, aby byly zřetelné skutečné finanční 
toky na jednotlivé akce (např. různé nákladové položky spojené s projektem Solar Decathlon 
se objevují v několika kapitolách HZ, aniž by byla z dokumentu patrná jejich celková výše). 
Prof. Zavřel -  možnost srozumitelnějšího zpracování  HZ zpochybňuje. 
 
Dotazy senátorů  na  položku Nájmy: J.Tóthová informovala senátory o  částkách nájmů za 
rok 2013. Bylo by žádoucí aby seznam byl přílohou HZ) 
S obavou, zda se nejedná o citlivé údaje se obrátila J. Tóthová na J. Plose. 
Odpověď J. Plose, že se jedná o veřejnou instituci, která může podobné údaje zveřejňovat. 
 
R. Koucký opět poukázal na nečitelnost celé HZ v tom smyslu, že senát nemá možnost 
sledovat skutečný tok finančních prostředků po jednotlivých akcích a tedy nemůže plnit svoji 
kontrolní roli. 
 
J. Plos vyzval k hlasování o schválení s tím, že považuje za „gentleman´s agreement“ , že 
výše zmíněné připomínky a požadavky budou doplněny dodatečně do HZ. 
 
Hlasování: 12 pro; 0 proti; 1 se zdr. hlasování - z počtu 13 přítomných senátorů 
Usnesení: HZ byla z výše uvedenými výhradami určenými k doplnění schválena 
 
8. Volba předsedy Legislativní komise AS FA ČVUT 
Jediným navrženým kandidátem na funkci předsedy legislativní komise je JUDr. J. Plos 
 
Hlasování: 12 pro; 1 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 13 přítomných senátorů 
Usnesení: J. Plos byl zvolen předsedou Legislativní komise AS FA ČVUT 
 
9. Volba zástupce v Radě vysokých škol 
Jediným navrženým kandidátem na funkci zástupce FA v Radě vysokých škol byl J. Plos 
 
Hlasování: 13 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 13 přítomných senátorů 
Usnesení: J. Plos byl zvolen zástupcem FA ČVUT v Radě vysokých škol. 
  
10. Různé 
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Další (5.) zasedání se bude konat dne 21. 05. 2014 od 16,00 hod. v místnosti č. 262 
 
 
 
 
Praha. 02. 04. 2014 
Zapsala: Barbora Peterková 
 
Příloha č. 1 
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Příloha č. 2  
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Příloha č. 3 
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