
Zápis zasedání AS FUD UJEP ze dne 25. 1. 2023 
Místo konání: zasedací místnost č. 234, FUD v 15:00 

  
Přítomni: MgA. Adéla Machová, Ph.D. (předsedkyně), Václav Mach, Mgr. et. MgA. Jan Krtička, Ph.D., 

doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D., MgA. Jan C. Löbl, MgA. Aleš Loziak, MgA. Radek Jandera, Ph.D., 

Martin Pecha 

Omluveni: Kristýna Prachařová, MgA. Martin Krupa (místopředseda), MgA. Kristýna Hájková 

Hosté: Mgr. Miroslav Matoušek (tajemník FUD) 

 

Předsedkyně AS FUD A. Machová přivítala příchozí senátory a hosta na řádném zasedání 

senátu. Představila nového člena AS FUD UJEP pana Martina Pechu, který byl zvolen 

v doplňovacích volbách (člen studentské kurie). 

Na začátek zasedání byl představen program jednání: 

1. Schválení programu zasedání (A. Machová)  

2. Schválení prostředků FRIM FUD UJEP pro rok 2023 

3. Projednání plánu termínů zasedání AS FUD UJEP na rok 2023 

4. Různé 

   

1. Schválení návrhu programu zasedání 

Předsedkyně vyzvala k hlasování o výše uvedeném programu zasedání AS FUD UJEP. 

 

AS FUD UJEP souhlasí s navrženým programem zasedání senátu dne 

25. 1. 2023. Proběhlo hlasování o navrženém programu s výsledkem:  

Pro 7; Proti 0; Nehlasoval 0. 

   

2. Schválení prostředků FRIM FUD UJEP pro rok 2023 

V 15:10 se k zasedání AS FUD UJEP připojil Jan C. Löbl. 

Předsedkyně AS FUD UJEP stručně nastínila tento bod jednání, připomněla, že AS FUD 

UJEP obdržel podklady, Technickou zprávu (Architektonicko – stavební řešení) a žádost 

o vypsání veřejné zakázky, a požádala pana tajemníka FUD UJEP M. Matouška o dílčí 

informace. 

M. Matoušek stručně představil daný projekt (rekonstrukce), k němuž bude schvalována 

výše alokovaných finančních prostředků z FRIM. Projednání v AS FUD UJEP inicioval 

kvestor UJEP, neboť se jedná o rozpočtové finance fakulty. V rámci projektu 

(rekonstrukce) je zahrnuto i vymalování všech chodeb fakulty a hlavní haly (tzv. foyer). 

Finance na tento projekt jsou alokovány pouze pro rok 2023, proto je veřejná zakázka 

naplánována na jarní měsíce roku 2023 a ideálně proběhne realizace projektu 

(rekonstrukce) v letních či podzimních měsících roku 2023. 

M. Matoušek dále představil plánovaný rozpočet FRIM na rok 2023 pro FUD UJEP a jeho 

rozvahu vzhledem k danému projektu. Celkově bude na rok 2023 ve FRIM alokováno cca 

2 620 tis. Kč, což bylo srovnáno se stavem prostředků FRIM v roce 2022 (2 356 tis. Kč). 

V rámci financování tohoto projektu (rekonstrukce) je požadována 15% spoluúčast pro 

rekonstrukci (přesněji spoluúčast ze strany FUD UJEP, a to ve výši cca 1 260 tis. Kč) 

a Výkon technického dozoru stavby (TDI pro rekonstrukci – odhadováno na cca 

400 tis. Kč, avšak tato částka vyplývá dle zákonných povinností a je určena podle 

investované částky), vše je uvedeno bez DPH, tj. DPH bude připočteno a též následně 

pokryto z fin. prostředků FRIM na rok 2023. 



J. C. Löbl: Budou se vymalovávat i další prostory fakulty a je součástí i nový vizuální styl? 

M. Matoušek: Výmalba se týká všech společných chodeb a hlavní vstupní haly. Ano, 

vizuální styl je součást projektu. 

J. C. Löbl: A když bude projekt stát více, bude se znovu rozdělení finančních prostředků 

ve FRIM schvalovat? 

M. Matoušek: Víc by investice neměla narůst, naopak se očekává, že v nabídkách ve 

výběrovém řízení bude vysoutěžena o něco menší částka pro tuto danou rekonstrukci. 

 

Usnesení č. 1: AS FUD UJEP souhlasí s alokací finančních prostředků pro 

projekt „Rekonstrukce výukových prostor FUD v Kampusu UJEP“ z prostředků 

FRIM Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem na rok 2023 ve výši cca 1 300 tis. Kč (bez DPH) na 15% spoluúčast pro 

rekonstrukci a ve výši 400 tis. Kč (bez DPH) na TDI. 

Předsedkyně AS FUD vyzvala k hlasování. 

Hlasování o usnesení č. 1: Pro 8; Proti 0; Nehlasoval 0. 

 

Pan tajemník poděkoval za projednání tohoto bodu. 

 

3. Projednání plánu termínů zasedání AS FUD UJEP na rok 2023 

Předsedkyně AS FUD UJEP navrhla stanovit předběžné termíny zasedání, avšak 

informovala, že dosud nejsou známy termíny zasedání AS UJEP, na které v minulosti vždy 

zasedání AS FUD UJEP navazovala s cca týdenním odstupem. Po krátké diskuzi bylo 

dohodnuto, že tento bod bude projednán na příštím zasedání a bude tedy pouze stanoven 

termín dalšího řádného zasedání AS FUD UJEP, případně bude termín upraven dle vývoje 

událostí spojených s nástupem nové děkanky. 

Termín dalšího řádného zasedání byl pracovně stanoven na středu 8. 3. od 16:00. 

 

4. Různé 

Nové funkční období děkanky FUD UJEP začíná dnem 20. února 2023. Inaugurační večírek 

– předání funkce děkana – je plánován na středu 15. 2. 2023 (místo konání multifunkční 

sál Domu umění Ústí nad Labem FUD UJEP). 

 

Zasedání AS UJEP probíhá právě dnes, tj. středa 25. 1. 2023, ustanovuje se předseda 

a místopředseda senátu. Další informace z tohoto jednání budeme sledovat v zápise 

a sdělíme na dalším zasedání AS FUD UJEP. 

 

Nově připravený Jednací řád AS FUD UJEP bude odeslán na AS UJEP, jakmile bude znám 

předseda, u nějž zažádá předsedkyně AS FUD UJEP o zařazení bodu „Projednání 

a schválení Jednacího řádu AS FUD UJEP“. 

 

Místopředsedkyně AS FUD UJEP poděkovala senátorům za účast a ukončila zasedání 

v 15:38. 

 

Další řádné zasedání AS FUD UJEP se koná dle budoucí dohody, ale nejpozději ve středu 

8. 3. 2022 od 16.00 v zasedací místnosti č. 234 na FUD UJEP. 

 

Zapsala a ověřila: A. Machová 


