
Zápis ze zasedání AS FI dne 26. 3. 2021
konaného formou videokonference. Videozáznam zasedání je k dispozici zde

Přítomní členové senátu: 10
Michal Kozubek, Vlastislav Dohnal, Ivana Černá, Barbora Kozlíková, Dominika Krejčí,
Tomáš Pitner, Vojtěch Řehák, Jan Strejček, David Šafránek, Matej Antol

Hosté:
Lenka Bartošková – tajemnice FI MU
Martin Macák
Jiří Zlatuška - děkan FI MU a další

Pogram:
1) Rozpočet na rok 2021
2) Ukončení prodlouženého funkčního období AS FI
3) Různé

Program byl všemi přítomnými členy AS FI MU schválen. 9 / 9

1) Návrh rozpočtu 2021

Materiály k rozpočtu byly předem v předstihu rozeslány všem členům AS.
Projednávání tohoto bodu bylo tedy zahájeno diskuzí:
Prof. Černá měla dotaz k navýšení částky, kterou dostáváme na stipendia doktorských
studií: zvýšil se počet studentů a kvůli pandemii Covidu19 se prodloužila doba
financování. Do budoucna lze očekávat nárůst počtu studentů.
Doc. Dohnal měl dotaz k rozpočtu kateder: kritéria se nebudou měnit, zůstávají stejná.

Rozpočet pro rok 2021 byl schválen všemi přítomnými senátory. 10 / 10

2) Ukončení prodlouženého funkčního období AS FI

Předseda AS FI stručně zrekapituloval vývoj v této záležitosti. Dle vyjádření MŠMT by
mělo být prodloužené funkční období stávajících AS ukončeno k 22. 5. 2021. K tomuto
návrhu se 26. 2. 2021 přidalo svým souhlasným usnesením Fórum předsedů AS a

https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2021/Zaznam_AS_FI_2021-02-26.mp4


následně AS MU dne 1. 3. 2021, který vyzval AS FI MU, aby se také připojil svým
usnesením.

Navrhované usnesení AS FI:
Akademický senát Fakulty informatiky Masarykovy univerzity bere na vědomí výkladové
stanovisko MŠMT, následné usnesení Fóra předsedů akademických senátů i usnesení
Akademického senátu Masarykovy univerzity, které konstatují, že funkční období
orgánů nebo členů orgánů vysoké školy nebo fakulty prodloužené dle výkladu zákona
č. 188/2020 Sb. v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem ze dne 5. října 2020
(tj. orgánů, jejichž funkční období mělo skončit mezi 5. říjnem 2020 a 31. prosincem
2020) skončí dle tohoto výkladu uplynutím dne 22. května 2021.

Navrhované usnesení bylo všemi členy AS FI MU schváleno. 10 / 10

Volební a mandátová komise AS MU se obrátila na AS FI MU, zda senátoři chtějí
organizovat doplňovací volby do AS FI MU a AS MU v souvislosti s ukončením studia
senátora Bendíka.

Usnesení: AS FI MU necítí potřebu doplňovací volby do AS FI MU nebo AS MU
organizovat.

3) Různé

● Samotestování pro zaměstnance FI od 18. 3. 2021 v budově fakulty – na
základě těchto testů nebyl zatím žádný pozitivní záchyt.

● 1. setkání AS FI v novém složení bude předběžně 28. 5. 2021.
● Poslední setkání AS FI ještě ve starém složení bude oznámeno, pokud bude

potřeba.

Zapsala: J. Baná
Schválil: M. Kozubek


