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Zápis z jednání AS FA VUT ze dne 19. 11. 2003 
 
 
Místo zasedání:   místnost 211 budova A FA, Poříčí 5, Brno 
Datum a čas konání:  19. listopadu 2003, 1700 hod 
 
Přítomni:  Lenka Burgerová, Karel Dole�el (od 1730), Jan Foretník (od 1730), Jiří Knesl, Petr Kostiha, 

Jakub Kynčl, Zdeňka Lhotáková, Daniel Němeček, Alois Nový, Milan Stehlík 
Nepřítomni:  Václav Kocián, Ale� Navrátil, Radek Sátora, 
Hosté:  Ing. Krnáč, pí Hru�ková, Doc. Chybík (od 1800) 
 
Program zasedání: 

1. Kontrola zápisu z 7.10.2003 a 4.11.2003 
2. Stav plnění usnesení 
3. Reakce vedení FA na zápis ekonomické pracovní skupiny AS FA 
4. Informace z jednání dislokační pracovní skupiny AS FA 
5. Zpráva o jednání RIS FA 
6. Různé 
7. Termín, místo a návrh předbě�ného programu pří�tího zasedání AS FA 
 

Popis průběhu zasedání: 
ad 1/ Zápisy jsou schváleny bez připomínek. 
ad 2/ Zbývá splnit zaji�tění vět�í kapacity e-mailové schránky pro členy AS FA a vyře�it vystavování projektů na 

chodbách.  
ad 3/ Byli jsme uji�těni tajemníkem a vedoucí ekonomického oddělení FA, �e i přes přečerpání některých 

rozpočtových polo�ek, budou platy vyplaceny ve vý�i jak byly stanoveny v rozpočtu na rok 2003. Byla 
otevřena otázka nově přijatých doktorandů, kterým zatím nejsou vyplácena stipendia. AS důrazně �ádá 
aby byla ře�ena situace interních doktorandů z I. ročníku v co nejkrat�ím termínu. Ekonomická komise AS 
nabízí tajemníkovi výpomoc při tvorbě rozpočtu na pří�tí rok. 

ad 4/ Kynčl informoval o zasedání dislokační komise AS FA. Po�adavky a dotazy formulované v tomto zápisu 
budou předány vedení FA k zodpovězení. Zápis z jednání je přílohou zápisu. 

ad 5/    Stehlík informoval o zasedání RIS. Zápis z jednání je přílohou zápisu. Děkan přislíbil svolání jednání na 
téma výuky výpočetní techniky do 15. prosince 2003.  

ad 6/    a)  Knesl navrhl veřejné zasedání akademického senátu do 15. prosince 2003. Návrh  jednomyslně 
 schválen. 

 b)  Burgerová bude reprezentovat FA na zasedání vysokých �kol. Důle�ité je otevřít otázku koeficientů 
 nákladovosti. 

 c)  Lhotáková připomíná, �e je zapotřebí sladit schválený a zveřejněný statut FA. 
 d)  Dole�el upozornil, �e bakalářské zkou�ky byly opět konané v době výuky. 
 e) Nový informoval, �e AS VUT rozpustí finanční rezervu na fakulty. Nový navrhuje, aby jejich vyu�ití 

 schválil AS FA. Chybík chce peníze pou�ít do doplnění rozpočtu. Návrh Nového schválen 
 jednomyslně. 

 f)  Nový informoval, �e kausa Sná�el bude pokračovat 29. 1. 2004 dal�ím stáním. 
 g)  Dole�el má dotaz na instalaci kamer v aule - akce �Velký bratr�. Děkan zdůvodnil situaci potřebou 

 ohlídat cenná zařízení. 
ad 7/    Pří�tí zasedání AS FA bude 5.12. 2003 ve 1300 v zasedací místnosti děkana FA. 
 
Usnesení: 
ad 2/ Knesl zjistí, jakým způsobem bude vyře�eno vystavování projektů na chodbách FA. 
 Foretník zajistí zvět�ení kapacity e-mailové schránky pro členy AS FA. 
ad 4/ Kynčl předá materiál z dislokační komise děkanovi FA. 
ad 5/ Děkan svolá jednání na téma výuky výpočetní techniky do 15. prosince 2003. 
ad 6/    a/ Knesl připraví program veřejného zasedání. 
 c/ Lhotáková zajistí potřebné materiály a podklady ke sladění statutu FA. 

 
Jiří Knesl, Jan Foretník, 
předseda AS FA VUT místopředseda AS FA VUT 
 

Přílohy: 
- Zápis z dislokační komise AS FA z 18.11. 2003 
- Zápis z RIS 14.11.2003 


