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18:31 Schůze začala 
 
Milan zahajuje schůzi ťukem piva 
 
Bod 1: 
 
Usnesení 08-01 
Představenstvo FIT++ schvaluje program schůze ve znění: 
 
Schválení programu  
Schválení zápisu 
Politika 
Info s děkanem, finance 
Fungování projektů 
I.T. Pelikánová v klubu 
 
5-0-0 Přijato 
 
Bod 2: 
 
Hany to nečetl později 
Milanův Moment, dále jen MM 
Milan Hanyho vyhlásí 
MM 
Michal rýpá do Milana 
*Na Milana lítají mušky* 
MM 
 
Usnesení 08-02 
Představenstvo FIT++ schvaluje Zápis ze schůze Představenstva 14. 2. 2018. 
 
3-0-2 Přijato 
 
Bod 3: 
 
Milan řeší Vyjdi ven. 
Milanovi připomíná skákání do řeči 
*Michal vypadá smutně* 
Milan vysvětluje situaci k Vyjdi ven a politické situaci 
Michal říká, že se k tomu vyjádřili v konferenci PAR Ruby a pužmi (místopředseda a předseda 
SH) 
Na PAR byla velká diskuse (asi 2H), řešilo se, že není mandát řešit něco za lidi politicky 
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Hany vysvětluje nějakou situaci, jak to bylo na představenstvu SH 
Michal vysvětluje Salámovou metodu, ve středu je PAR 
Sdílet/nesdílet? 
Lucka (Anna) doplňuje info z PAR 
 
Řeší se to 
 
Vymysleli jsme frontu pro diskusi 
 
Michal se ptá Milana, jakej na to má názor fakulta. 
Milan a Lucka jsou spíš pro podporu těchto akcí 
 
Řeší se to 
 
*Dala se přestávka na pivo* 
Řeší se to 
*Milanovi spadla peněženka* 
 
*Lucka, Anča a Radek si odskočili* 
 
Lucka, NULL 
 
Stanoviska 
Milanovo stanovisko: FIT++ by mělo podporovat akce, které obraňují demokracii. Nikoliv proti 
konkrétním osobám. Pouze v případě, že by porušovali demokracii 
Radek: Souhlasí, že by se měli obecné stanoviska, obrana demokracie. Na druhou stranu to 
nesmí být fakt konkrétní. Chtěl by být obezřetný. Nechce zasahovat do politiky, ale chce bránit 
demokracii. 
Hany:  
Jarda: Pokud je to dost obecné/abstrakní, tak OK. Pokud konkreétní, tak opratrně 
Lucka: Byla by ráda, aby IFIT++ proagovalo propagaci v SU, aby k tomu SU měla stanovisko. 
Potom pro jednotlivé příspěvky na generalu slacku a pak jednohlasně představestvka 
Anča: Souhlasí se sdílením, po diskusi na slacku a jednohlasným hlasováním představenstva. 
Zároveň nic proti konkrétním lidem, pokud to nebude vyhrocený. Asi všechno 
Michal: Vyjadřuje se k Hanymu. Není spokojenej se současnou politickou situací. Situace je 
dost vážná, aby se vydalo stanoviska. Chce usnesení v klubu, jak postupovat. 
 
MM 
*Michal kňučí* 
MM 
MM 
JBJP - Já bych jenom poznamenal od Milana 
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Usnesení 08-03 
Představenstvo klubu FIT++ schvaluje sdílení a podporu politicky zaměřených akcích po 
předchozím projednání na Slacku klubu a poté jednohlasným souhlasem představenstva 
alespoň na Slacku s minimální lhůtou 24 hodin pro diskusi od vyhlášení.  
 
5-0-0 Přijato 
 
Usnesení 08-04 
Představensvo FIT++ jménem klubu vyzývá současnou i všechny budoucí politické 
reprezentace českého státu k dodržování platných zákonů, zejména Ústavy a ústavních 
zvyklostí. Dále vyzývá k respektování, podpoře a dodržování demokratických principů a 
základních lidských práv, a také nezávislých soudů a policie. 
 
5-0-0 Přijato 
 
Bod 4: 
Výstupy s Děkanem 
Obecně: Na fakultě je děkan nadšený. Milan mu řekl o výstupech z akcí. 
Je nadšený z nově vnikajících akcí. (FIT Soobě). 
Finančně: Rozpočet FITpp je přidán pod PR. I materály na propagaci 
Aktuálně je tam 50K. Rozpočteno na trika, placky a další položky. 
20K propgace - trika, placky, nálepky, atd. 
30K zbytek tedy. 
Rozpočet je celofakultní. Musí projít Grémiem a senátem ČVUT. Záleží jestli to bude schválené, 
nebo zkrácené (ta částka).  
Všechno musí být na fakturu Milan chce, aby se to čerpalo na nevyhnutelné. 
Děkan by rád něco mezi FIT Párty na narozeninama. Rád by taky zlepšil magisterské studium. 
 
Řeší se grilovačka a spolupráce s SPA a FA :) a moc se nám to líbí. Džemování u klavíru a 
grilovačky FA/FIT Grill. 
 
Bod 5: 
Nová forma projektů 
 
Milan: Pošlou se projekty a co dál? Honza Bittner poslal pár projektů. A nevědělo se co dál 
Michal: Stačí reakce? 
Stačí. 
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Bod 6: 
Přijetí Ivety Terezie Pelikánové do klubu FIT++ 
Milan: Ivetka = IT, chodí na Jaderku (FJFI), bývalá vedoucí AVC SH, organizátor plesu SU, org4 
pí +- eps, je i v SETu. 
IT: S FIT++ sympatizuju, chodím na akce, atd. 
Vysvětluje se proč se nemluví před IT sprostě.  
Řesí se aktivita IT ve FIT++. 
 
JBJP - Michal 
Moment - Michal  
 
Hany pověřil Jardu zapisováním. 
*Hany, Milan a Radek spolu odcházejí na čůrpauzu, Anička mezitím kouří (snad ne je)* 
Jarda pověřil Hanyho zapisováním 
 
Představenstvo klubu FIT++ přijímá Ivetu Terezii Pelikánovou do klubu FIT++. 
4-0-1 Přijato 
 
Bod 7: 
Různé 
Anča se ptá na TeamBuilding. Asi bude v GC 
Anča to má na starost. Michal by rád za 27. 4. A dál. 
Lucka se ptá na Lesamáj 
IT říká jaké jsou volné termíny v GC. 
 
Michal řeší servery, a další věci. VPS Free, SH, atd. Ve čtvrtek je schůzka k GDPR. 
Hany propásl schůzku organizátoru na SHOW 2018 
 
Hany a videa pro budoucí generace. Jen od představenstva? Nebo od všech? 
*nějaká slečna nás vyzvala na fotbálek* 
 
 
21:55 Schůze skončila 
 


