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Zápis z 13. zasedání AS FA ČVUT, konaného 20. 05. 2015 v zasedací místnosti FA 
ČVUT č. 262 
 
Přítomni (viz také příloha č 2- presenční listina v příloze zápisu) 
Senát – zaměstnanecká část:  Lisecová, Kolářová, Plos, Červinková, Jehlík, Sedlák, Rykl, 
Vorlík, Guzik. 
Senát – studentská část: Foglar, Fleischmann, Tesař,  Veis, Votoček   
Vedení školy: prof. Lábus, prof. Šestáková, prof. Zavřel, prof. Dulla,  doc. Fialová,  doc. Brožová, Ing. 
J. Tóthová 
Další hosté: J. Horský 
 
 
1 a) program 13. zasedání 
1. Úvod  
a) schválení programu 13. zasedání AS FA ČVUT  
b) schválení zápisu z 12. zasedání AS FA ČVUT  
2. Výroční zpráva o hospodaření 
3. Rozpočet  FA 2015 
4. Různé  
 
 
1 a) schválení programu 13. zasedání AS FA ČVUT 
Podán návrh na zařazení bodu Změny provozního řádu – do  4. Různé 
(M. Fleischmann) 
 
Hlasování: 12 pro; 0 proti; 1 se zdr. hlasování - z počtu 13 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT schválil program 13. zasedání včetně doplněného bodu 
 
1 b) schválení zápisu z 12. zasedání AS FA ČVUT ze dne 25. 02. 2015 
  
Hlasování: 13 pro; 0 proti; 1 se zdr. hlasování - z počtu 14 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT  schválil zápis z 12. zasedání   
 
 
2. Výroční zpráva o hospodaření (HZ):  
Předseda AS FA vyzval předsedkyni HK AS k předložení stanoviska HK k projednávanému 
bodu HZ . Předsedkyně seznámila AS se Zprávou HK z jednání dne 11. 5. 2015 (viz Příloha 
č.1). 
Z diskuse: k bodu 3. HK se vyjádřila J. Tóthová, že čerpání patnáctiprocentní režie je zcela 
standardní.. 
K navrhovanému postupu schvalování HZ mezitímním rozhodnutím o obsahu se rozvinula 
diskuse, která reflektovala rozdílné názory na faktický účel HZ (jedná –li se o čistě interní 
dokument (LL., JT.), nebo jeden z dokumentů, jimiž se FA , jakožto veřejná instituce 
prezentuje navenek (FF, JP, JJ, EL). 
Z další debaty vyplynul názorový rozpor (JT x JP) ohledně povinnosti školy HZ zveřejňovat. 
Po této diskusi předseda AS FA přistoupil k hlasování o HZ podle ustanovení bodu 4. HK. 
V tu chvíli FF ještě požádal o doplnění tabulek HZ (specifikování zda jde o údaje v tis. Kč 
nebo nikoli).   
 
Hlasování: 14 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 14 přítomných senátorů 
Usnesení:  
Dokument dodatečně projde jazykovou korekturou a bude zpracován grafikem. Výše 
uvedené body (viz zpráva HK z jednání dne 11. 5. 2015) budou doplněny. Po sazbě bude 
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HZ znovu předložena AS FA k hlasování. HZ zpráva odsouhlasená Mezitímním 
rozhodnutím bude chápána jako interní dokument a nebude zveřejněna na www. 
 
 
3. Rozpočet:  
Předseda AS FA vyzval předsedkyni HK AS k předložení stanoviska HK k projednávanému 
bodu HZ . Předsedkyně seznámila AS se Zprávou HK z jednání dne 11. 5. 2015 (viz Příloha 
1). Závěrem této zprávy bylo doporučení hlasování o Rozpočtu odložit z důvodu neobdržení 
požadovaných podkladů. 
Z diskuse:  
JT, LL, DK oznámili, že žádnou žádost o podklady neobrželi. EL předložila vytištěný email 
s výše uvedou žádostí ze dne 12. 5. 2015. Následně se znovu diskutovalo o způsobu 
komunikace mezi senátem a vedením. EL požadovala zjištění skutečného stavu funkčnosti 
emailové komunikace na FA. Později během diskuse PV doručení emailu potvrdil.  
Rovněž nedošlo k obecné shodě o potřebnosti kontroly PZ senátem. (DK ujistila AS FA, že 
proběhla precizní kontrola výpočtů výkonů s proděkanem pro rozvoj JV. Senát znovu 
připomínal svou kontrolní roli.) 
Závěr: 
Předseda AS FA navrhl, vzhledem k výše uvedenému, jednání o rozpočtu přerušit 
s následujícím pokynem: HK AS FA se sejde v pátek 22. 5. 2015 10:00 s DK a JT a 
následně bude informovat senát o výsledku jednání. Poté bude svoláno mimořádné 
zasedání s předpokládaným datem 3. 6. 2015. 
 
Poznámka: 
Na žádost některých členů AS bude informace o konání schůzek HK rozesílána všem 
členům AS FA. 
 
3. Různé:  
EL požádala vrátit se k poznámce HK z jednání dne 11. 5. 2015 (viz Příloha 1). 
V zápise z 9. zasedání 8. 12. 2014 je stále nedořešena otázka struktury a míry zveřejnění 
kategorií poskytovaných nájmů. K tomuto bodu děkan FA odpověděl, že všechny kategorie 
považuje za neveřejné.  
V dalším bodě MF požádal o vysvětlení rozporu v dokumentu Provozní řád FA z roku 2011. 
Změnily se údaje o povolení  vstupu do budovy během sobot. MF považuje dokument za 
antidatovaný. JT slíbila písemné vysvětlení.  
 
 
 
 
Mimořádné zasedání předpodkládáno: 03. 06. 2015 od 16:00 hod.  
 
Praha 22. 05. 2015 
Zapsala: Barbora Peterková 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1. 
Zpráva HK z jednání dne 11. 5. 2015 
 
Příloha č. 2 
Presenční listina 
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