Zápis z 100. zasedání AS FUD z 27. 5. 2020
Prezence: dle prezenční listiny
Hosté: děkan fakulty, doc. MgrA. Pavel Mrkus
Omluveni: Katrin Bittnerová, Robin Seidl
Program:
1. Projednání a schválení návrhu rozpočtu FUD na rok 2020
2. Informace z kolegia děkana
3. Různé
4. Výsledky hlasování per-rollam

Projednání a schválení návrhu rozpočtu FUD na rok 2020
Dle prezenční listiny je AS FUD usnášeníschopný. Předseda AS FUD požádal děkana fakulty doc.
Pavla Mrkuse, aby představil návrh rozpočtu Fakulty umění a designu na rok 2020. Výše rozpočtu
FUD na rok 2020 je 64 624 tis. Kč. Pan děkan mimo jiné uvedl, že počet studentů, podle kterého se
vypočítává ukazatel A - fixní část příjmů, je stanoven z roku 2015. Dále konstatoval, že položka TA 15
(instit. prostředky na VŠ výzkum) je nižší a stanovilo ji MŠMT, neodráží se v ní výkon fakulty, ale celé
univerzity. Jde o pokles z 859 tis. Kč v roce 2019 na 523 tis. Kč v roce 2020. Novinkou v rozpočtu je
částka z Fondu umělecké činnosti (FUČ), což je částka, kterou jsou ohodnoceny pouze umělecké
fakulty a školy. V případě FUD jde o příjem 6 698 tis. Kč pro rok 2020.
Celkový příjem je vyšší než v loni, ale zároveň jsou vyšší také výdaje, zejména z důvodu navýšení
minimálních a zaručených mezd.
R. Jandera položil několik drobných dotazů k přiloženým doplňujícím tabulkám, které děkan fakulty
zodpověděl.
- Částka z Fondu umělecké činnosti (FUČ) nahrazuje částku - MŠMT Fond F Podpora tvůrčí činnosti.
- Náklady na výstavu DreamTeam, realizované z důvodu koronavirové krize ve virtuální podobě, klesly
z plánovaných 200 tis. na 150 tis. Kč.
- Letní škola FUD v roce 2020 neproběhne, také zejména z důvodu koronavirové krize. .
K. Tarakji vznesl dotaz k položce Armaturka, týkající se částky na její vyklizení. Zda by to neměl dělat
subjekt provozující galerii E. Filly. Odpověď děkana: GEF měla vyklidit Armaturku už v lednu, ale FUD
ji původně, před koronavirovou krizí, hodlal využít až do června kvůli DP a BP. Nicméně smlouvu nyní
předčasně vypovědět nelze.

Hlasování o návrhu rozpočtu FUD na rok 2020:
PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0.
Návrh rozpočtu FUD pro rok 2020 byl schválen.

Informace z kolegia děkana
Předseda AS FUD podal informace o tom, co bylo projednáno kolegiem děkana. Zápis z kolegia bude
zaslán senátorům AS FUD jakmile bude vyhotoven.

Různé
R. Jandera připomněl mailem přeposlanou nabídku senátora AS UJEP za FUD Martina Krupy pro
studenty stát se členy akreditačních komisí. Nabídka končí 28.5.2020. Informoval, že Martin Krupa je
v případě zájmu připraven zúčastňovat se zasedání AS FUD za účelem oboustranně lepší
informovanosti o dění v senátech. Senát FUD možnost pravidelné účasti M. Krupy přivítal.
Dále informoval o jednom z bodů Zápisu kolegia rektora ze dne 5. 5. 2020, který informuje o návrhu
na státní vyznamenání Ing. V. Feixe, které by měl „zastřešit“ senátor J. Doubrava.
M. Kolář předložil k posouzení výzvu rektora UJEP k povolání posluchačů do veřejné služby v době
koronavirové pandemie. AS FUD konstatoval, že rektor UJEP jen přetlumočil vládní nařízení.

Výsledky hlasování per-rollam ke dni 24. 3. 2020
Žádost o souhlas s odvoláním doc. ak. mal. Pavla Benešez členství v Umělecké radě FUD
z důvodu ukončení jeho pracovního poměru dohodou.
PRO: 8; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 2
Plán realizace strategického záměru naší Fakulty pro rok 2020.
PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
S komentářem: Zahrnout nákup os. vozidla do Plánu realizace strategického záměru (konkrétně do
bodu 4.2 Investiční a neinvestiční akce).
Zaměření tvůrčí umělecké a výzkumné činnosti na FUD.
PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Žádost o převedení částky 600 000 Kč do Fondu rozvoje investičního majetku a žádost
o schválení nákupu osobního auta v hodnotě do 600 000 Kč.
PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Výsledky hlasování per-rollam ke dni 20. 4. 2020
Schválení Podmínek přijímacího řízení vyhlašované děkanem FUD pro akademický rok
2021/2022
PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Schválení Změny podmínek přijímacího řízení vyhlašované děkanem FUD pro akademický rok
2020/2021.
PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Přílohy: Návrh rozpočtu Fakulty umění a designu na rok 2020.

Zapsal: Tomáš Pavlíček
Ověřil: Aleš Loziak, Radek Jandera

