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Zápis z 5. zasedání AS FA ČVUT, konaného 28. 05. 2014 v  zasedací místnosti FA 
ČVUT č. 262 
 
Přítomni (viz také příloha č 1- presenční listina v příloze zápisu) 
Senát – zaměstnanecká část: Červinková, Gabrielová, Lisecová, Stempel, Guzik, Plos, Rykl, Vorlík  
Senát – studentská část:  Fleischmann, Veis, Votoček, Tesař 
Vedení školy: prof. Lábus, prof. Šestáková, doc. Brožová, J. Tóthová 
Další hosté: P. Hlaváček, D. Kolářová, M. Janský, J. Horský 
 
1 a) program 5. zasedání 
1. Úvod  
a) schválení programu 5. zasedání AS FA ČVUT  
b) schválení zápisu z  4. zasedání AS FA ČVUT  
2. Informace o odstoupení R. Kouckého a přistoupení Edity Lisecové  
3. Opakované schvalování členů Vědecko-umělecké rady FA 
4. Doplňující volby do komisí AS FA ČVUT 
5. Přehled zapracování připomínek k formě a obsahu hospodářské zprávy          
        (viz z zápis ze 4. jednání AS) 
6. Dotaz na vedení, zda existuje KUP a kdo je její předseda / v 

souvislosti s uvažovanými změnami ve výuce výtvarné tvorby oboru design / 
7. Projednání navržených změn studijního plánu a pravidel pro studium 
8. Výsledky studentských anket SPA 
9. Rozpočet  2014  
10. Návrh vyhlášky děkana o přijímacím řízení 2015-16 
11. Výběrová řízení – informace senátorům rozeslány 23. 04. 2014 a 21. 05. 2014 
12. Různé 
 
1 a) schválení programu 5. zasedání AS FA ČVUT 
Do bodu č.12. Různé bylo navrženo zařadit: 

 Z kolegia – způsob komunikace mezi vedením FA a senátem FA 
 Prof. Lábus – bod 10 přesunout za bod 7 
 Doc. Vorlík – bod 8 projednat jako poslední 

 
Hlasování: 12 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 12 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT jednomyslně schválil předložený program 4. zasedání  
 
1 b) schválení zápisu z 4. zasedání AS FA ČVUT ze dne  02. 04. 2014 
Doc. Vorlík upozornil na skutečnost, že do budoucna navrhovaná úprava Metodiky 2015, 
třetí bod, nebyla dosud schválena. Poznámka bude doplněna do Zápisu. 
Hlasování: 11 pro; 0 proti; 1 se zdr. hlasování - z počtu 12 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT schválil zápis z 4. zasedání. 
   
2. Informace o odstoupení R. Kouckého a přistoupení Edity Lisecové 
Přečten abdikační dopis R. Kouckého, jehož obsah AS FA bere na vědomí. Novou 
senátorkou namísto R. Kouckého se stává E. Lisecová. 
 
3. Opakované schvalování členů Vědecko-umělecké rady FA 
Na žádost prof.Lábuse byl předložen návrh ve prospěch prof. M. Pavlíka a prof. J. Pelcla. 
 
Hlasování:  
Interní: prof. M. Pavlík (9) 
Externí: prof. J. Pelcl (12) 
Pozn.: v  závorce je počet získaných hlasů. 
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Usnesení: AS FA ČVUT hlasováním potvrdil tyto členy VUR FA ČVUT 
 
4. Doplňující volby do komisí AS FA ČVUT  

 Hospodářská komise: E. Lisecová (10 ) 
 Komise učebního plánu: J. Stempel (10) 

Pozn.: v  závorce je počet získaných hlasů. 
 

Usnesení: E. Lisecová  a J. Stempel byli zvoleni komisaři AS FA ČVUT 
 
5. Přehled zapracování připomínek k formě a obsahu hospodářské zprávy   
Hospodářská komise konstatuje, že některé z připomínek ještě nebyly zapracovány, 
AS navrhuje kontrolu na příštím zasedání. 
 
6. Dotaz na vedení, zda existuje KUP a kdo je její předseda  
Dle informace prof. Lábuse Komise učebního plánu nebyla sestavena, změny učebního plánu 
koncipuje pan děkan osobně. 
 
7. Projednání navržených změn studijního plánu a pravidel pro studium 
Drobnou změnou je prof. Lábusem navrhovaná prostupnost mezi ateliéry Architektury a Designu 
(ATV, 4 kredity) 
Prof. Šestáková informovala o doplnění SP (Erasmus, stáže) 
Diskusi vyvolala obecná debata o rozsahu a  smyslu návazností mezi předměty 
Předložené  změny studijního plánu a pravidel pro studium vzal AS FA ČVUT na vědomí. 
 
8. Návrh vyhlášky děkana o přijímacím řízení 2015-16 
V úvodu projednávání upozornil dr. Plos na stylistické chyby v dokumentu. 
Bakalářské studium: 
Prof. Šestáková: představila návrh na sjedocení pravidel pro přijímací řízení do  bak. studia 
oborů AU a D, včetně shodného bodového ohodnocení, ve dvou variantách výtvarné zkoušky. 
Hlasováním převážil všemi 12 hlasy návrh II varianty, bude doporučen novým vedoucím Ústavu 
výtvarné tvorby a ÚPD. Senát nicméně doporučuje ponechat v návrhu obě varianty.  
Magisterské studium: 
Způsob PŘ pro AU-návrh na změnu dosaženého průměru - do1,5 bez PŘ 
Způsob PŘ pro Design –navrhne nový vedoucí ústavu. 
Doc. Vorlík navrhl pro II kolo PŘ změnu škály udělovaných bodů tak, aby začínala na nule. 
Hlasování: 7 pro; 3 proti; 2 se zdr. hlasování - z počtu 12 přítomných senátorů 
 
Hlasování o celém Návrhu vyhlášky děkana o přijímacím řízení 2015-16 v předložené podobě: 
Hlasování: 12 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 12 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT j schválil předložený Návrh vyhlášky děkana o přijímacím řízení 2015-
16 s výše uvedenými dílčími úpravami. 
 
9. Rozpočet  2014  
Přededkyně HK AS FA přednesla  zprávu HK AS FA z pracovních schůzek komise.. 
Na základě zjištěných chyb a nedostatků byl podán návrh na odložení hlasování o Rozpočtu  
2014 na 18. 06. 2014. Do té doby byl stanoven následující režim: HK spolu s J.Tóthovou a 
s vedením FA v mezičase zkoordinuje svou činnost s cílem konečného hlasování. Plánována 
koordinační schůzka HK na 5.6. od 14:00 hodin. 
 
10. Výběrová řízení 
Zaslané informace o vypsaných VŘ bere senát na vědomí. 
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11. Výsledky studentských anket SPA 
Představil student Matěj Janský: SPA nepřichází s řešením, pouze soustředil vypovídající 
soubor názorů, které předkládá vedení. 
J.Plos: potřeba dalších jednání, navrhuje sérii schůzek vedení mezi vedením FA, studenty 
provozovateli (Archicafé). 
 
12. Různé 
Způsob komunikace mezi vedením FA a senátem FA: Návrh AS FA:  veškerá komunikace mezi 
vedením a senátem pro komunikaci  s AS FA bude písemná, s využitím  adresy 
senat@fa.cvut.cz. Náměty a podklady pro jednání přijímá sekretariát nejpozději do úterý týdne,  
který předchází zasedání senátu. Během následujícího dne – středy -  bude sestaven program 
zasedání a spolu s podklady rozeslán vedení FA a senátorům tak, aby vše obdrželi týden před 
zasedáním. Do týdne po zasedání bude rozeslán zápis ze zasedání k připomínkování. 
Prof. Lábus: avizována Aktualizace dlouhodobého záměru FA. Bude třeba projednat  s VUR a 
schválit senátem – apel na docházku senátorů na příštím zasedání ASFA! 
Prof. Šestáková pošle do senátu dva dokumenty poté, co budou schváleny vedením. 
 
 
 
 
Další (6.) zasedání se bude konat dne 18. 06. 2014 od 16,00 hod. v místnosti č. 262 
 
 
 
Praha  28. 05. 2014 
Zapsala: Barbora Peterková 
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Příloha č. 1 

ZÁVĚRY Z  5. SCHŮZKY HK DNE 5. 6. 2014 
Přítomni: Červinková, Fleischmann, Vorlík, Jehlík, Gabrielová, Votoček, Lisecová, 
Tóthová, Kolářová, Guzik 

KOMENTÁŘE K SCHVALOVANÉMU ROZPOČTU 2014 

Bylo provedeno vzájemné vysvětlení sporných položek předloženého rozpočtu a jejich 
vypořádání je zaznamenáno v příloze 1/ tabulka rozpočtu 2014. 
 
KOMENTÁŘE VYJMUTÉ Z TABULKY 
Buňka: I31 
Komentář: 1/ vysvětleno: 
je započítáno jako příspěvek na rozvoj ústavu 15120 
Buňka: I60 
Komentář: 2/ prosíme ověřit součet: 
489 je s odečtením 135 tisíc z fondu děkana 
Buňka: J40 
Komentář: 3/ prosíme ještě opravit nebo vysvětlit / mělo by být dle rozpočtu 2013 i dle součtu 2450 
Buňka: J46 
Komentář: 4/ vysvětlený rozdíl oproti rozpočtu 2013: 
přidáno 135 tisíc z fondu děkana na rozvoj ústavu 15120 / stejných 135 tis. Převedeno z 15119. 
Buňka: U40 
Komentář: 5/ část dluhu umořeno z jiného zdroje 
Buňka: Q31 
Komentář: 6/ navazuje na poznámku 5_do rozpočtu 15111 byla přidána částka 169 tisíc na umoření 
dluhu / prosíme o komentář z jakého zdroje, nebylo solidárně rozpočítáno mezi ústavy 
Buňka: Q52 
Komentář: 7/ sloupec polštář 
dorovnaná částka 400 tisíc bude rozepsána po ústavech 
Buňka: O63 
Komentář: 8/ sloupce výkony a rozvoj 
výkony za vzdělávací činnost budou zahrnovat výkony za ateliéry, předměty a doktorandy, zvlášť budou 
vyčísleny rozvojové výkony vyplývající z metodiky 
// detailní výpočty těchto dvou sloupců budou uvedeny v dalším listu excel, samostatné tabulce 
Buňka: U56 
Komentář: 9/ k datu 5.6.2014 bylo opraveno: zůstatek ovlivněný rozdílem rozpočtu a čerpání 
2013_projeví se v rozpočtu 2014 
Buňka: U34 
Komentář: 10/ bylo uhrazeno z OEČ 
komise se shodla že v následujících rozpočtech bude vysvětleno dofinancování mimonormanitvího 
rozpočtu komentářem 
 
HK předpokládá předložení finální verze rozpočtu do 11.6.2014. Doporučujeme zvážit 
znovupředložení kolegiu děkana. 
 
Návrh pro hlasování o rozpočtu: 
Hospodářská komise doporučuje po zapracování výše uvedených dohodnutých 
bodů Akademickému senátu FA ČVUT rozpočet 2014 ke schválení. 
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KONCEPČNÍ POZNÁMKY K PROCESU NÁVRHU A SCHVALOVÁNÍ ROZPOČTU 
2015 

_Účastníci schůzky se shodli, že návrh rozpočtu bude předkládán kolegiu děkana vždy 
s týdenním předstihem. 
 
_Námětem pro změnu metodiky je přesun financování rozvoje předmětů a ateliérů 
z normativní do mimonormativní části rozpočtu. (Rozvoj součástí je strategickým 
rozhodnutím vedení školy, které ovlivní rozpočet jednotlivých ústavů, proto by rozvoj měl 
být financován z mimonormativní části.) Rovněž byla připomenuta důležitost obecné 
diskuse o rozvoji a směřování školy v této souvislosti. 
 
_Do budoucna se fakulta pokusí o dlouhodobé sledování vývoje výkonů jednotlivých 
ústavů, nejlépe formou grafů, které jsou srozumitelnější. 
 
_Účastníci schůzky do shodli, že je nutné nadále diskutovat o způsobu financování 
knihovny a o její podpoře. 
 
_Tajemnice fakulty přislíbila k 30.6.2014 dodat „půlroční uzávěrku“, která bude 
obsahovat tabulku příjmů a nákladů z pronájmů budovy. 
 
_Hospodářská zpráva roku 2014 bude zahrnovat identickou tabulku rozpočtu, ve stejné 
struktuře a členění jako schválený rozpočet. 
 
_Vyúčtování v rámci hospodářské zprávy bude obsahovat i údaje čerpání neúčelové 
rezervy. 
 
_Byla zahájena diskuse o možném zahrnutí předpokládaných zisků z OEČ do návrhu 
rozpočtu, se zpětným vyúčtování v hospodářské zprávě. 
 
_Komise se usnesla, že  po schválení rozpočtu 2014 bude hned  se začátkem ZS 
2014/2015 zahájena diskuse o Metodice NIV rozpočtu. Očekáváme sestavení pracovní 
skupiny. Navrhovaní členové: Vorlík, Červinková, Jehlík, Fleischmann  budou doplněni 
dalšími. 
 

Zapsala Peterková 5. 6. 2014 
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