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Zápis z jednání AS FA VUT ze dne 6. 5. 2005 
 
Místo zasedání:   místnost 206 A na FA, Poříčí 5, Brno 
Datum a čas konání:  6. května 2005, 1200 hod 
 
Přítomni:  Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Petr Kostiha, Alois Nový, Daniel Němeček, Kristýna 

Mudříková (od bodu 3), Milan Stehlík, Sanko Šejk (od bodu 3) 
Nepřítomni:  Václav Kocián (omluven), Karel Doležel (omluven), Zdeňka Lhotáková 

(omluvena), Aleš Navrátil, Ondřej Šohaj 
Hosté: Doc. Chybík, Ing. Krnáč, pí Hrušková 
 
 
Program zasedání: 

1. Kontrola zápisu z 22.4.2005 
2. Stav plnění usnesení 
3. Rozpočet FA na rok 2005 - projednání 
4. Statut a Volební a jednací řád FA VUT - informace 
5. Příprava doplňujících voleb do studentské komory AS VUT 
6. Různé 
7. Termín, místo a návrh předběžného programu příštího zasedání AS FA 
 

Popis průběhu zasedání: 
ad 1/ bez připomínek 
ad 2/ a/ Trvá úkol - zajistit archivování dokumentů AS FA. 

b/ Trvá úkol - zajištění stanoviska AS FA k průběhu a úrovni studia v DSP (zodpovídá 
Doležel) 

 c/ Trvá úkol - prověřit možnost zvětšení datového prostoru jednotlivým uživatelům sítě 
(zodpovídá děkan)   

ad 3/ Nový informoval o předloženém rozpočtu FA na rok 2005 (viz příloha). Upozornil, že 
došlo k nárůstu fondu děkana a není zřetelné k čemu by měli být použity prostředky 
získané od samoplátců. AS FA žádá děkana o doplnění návrhu rozpočtu o propočet 
financí fondu děkana a prostředků samoplátců, o stanovení sankcí za přečerpání 
jednotlivých kapitol a plánu investic. AS FA žádá děkana o provedení vnitřního auditu, 
který by mělo provést k tomu příslušné oddělení rektorátu. 

ad 4/ Lhotáková informovala, že námi schválené návrhy Statutu FA a Volebního a 
jednacího řádu AS FA budou projednány v legislativní komisi AS VUT a poté budou 
na některém z příštích zasedání předloženy k opětovnému schválení v našem 
senátu. 

ad 5/ Studentský zástupce v AS VUT Pavel Kvintus je ve čtvrtém ročníku a po bakalářské 
zkoušce přestane být studentem. O jeho nahrazení budeme jednat na některém 
z příštích zasedání AS FA. 

ad 6/ Knesl informoval, že obdržel od kvestora dopis týkající se našeho dotazu ohledně 
pořádání (přesněji nepořádání) architektonických soutěží na VUT. Dopis je důkazem 
zásadního nepochopení institutu architektonické soutěže. Knesl připraví odpověď a 
předloží ke schválení AS FA. 

ad 7/ Příští zasedání AS FA proběhne 25. 5. 2005 v 1300  v 206 A. 
 
Usnesení: 
ad 2/ a/ Trvá úkol archivování dokumentů AS FA. (zodpovídá Knesl).  

b/ Trvá úkol - zajištění stanoviska AS FA k průběhu a úrovni studia v DSP (zodpovídá 
Doležel)  

 c/ Trvá úkol - prověřit možnost zvětšení datového prostoru jednotlivým uživatelům sítě 
(zodpovídá děkan)   
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ad 3/ a/ Doplnit návrh rozpočtu o propočet financí fondu děkana a prostředků samoplátců, 
o stanovení sankcí za přečerpání jednotlivých kapitol a plánu investic (zodpovídá 
děkan).  

 b/ Zajistit vnitřní audit, který by mělo provést k tomu příslušné oddělení rektorátu 
(zodpovídá děkan). 

ad 6/ Připravit odpověď kvestorovi na dopis o architektonických soutěžích na VUT a 
předložt ke schválení AS FA (zodpovídá Knesl). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Jiří Knesl,  
 předseda AS FA VUT  

 
 
 
Přílohy: 

- Návrh rozpočtu FA 
- Zápis z jednání ekonomické komise AS FA VUT v Brně ze dne 28. 4. 2005 
- Vyjádření děkana FA k zápisu ekonomické komise AS FA VUT v Brně z 28. 4. 2005 
- Srovnání meziročních růstu mezd FAST a FA 

 


