
Určeno pro jednání AS  

MU dne   4.12. 2006 

 

Akademický senát Fakulty informatiku MU schválil na svém zasedání dne 6. 11. 2006 
následující změny ve vnitřních předpisech fakulty: 

 

I. Změnu statutu Fakulty informatiky MU 

Statut Fakulty informatiky Masarykovy univerzity se mění takto: 

V čl. 1 se vypouští přívlastek „v Brně“ za názvem MU. Dále se v odst. 1 doplňuje na 
konec tohoto odst. text: “Název fakulty je: Fakulta informatiky. Sídlo fakulty je: 
Botanická 68a, 602 00 Brno.” 

V čl. 2 se doplňuje za označení zákona text „ve znění pozdějších předpisů“. 

V čl. 12 odst. 1 se text „akademické” mění na “samosprávné akademické”. 

V čl. 12 odst. 2 se text „akademickými” mění na “samosprávnými akademickými”. 

V čl. 13 odst. 1 se text nahrazuje zněním “Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí 
pracovníci fakulty a studenti zapsaní na této fakultě”. 

V čl. 13 se ruší odst. 2 a 3, ostatní odstavce se mění na odst. 1 – 6.  

V čl. 15 odst. 1. se  písm. 1 doplňuje textem “je-li však student zvolený do 
akademického senátu v průběhu svého funkčního období přijat do jiného, 
bezprostředně navazujícího studijního programu, jeho členství v případě souhlasu 
senátu nezaniká.” 

V čl. 15 odst. 2 se  druhá věta vypouští. 

V čl. 17 odst. 10 se  text „odst. 3“ nahrazuje textem „odst. 2“. 

V čl. 18 odst. 1 se vkládá písm. 3 o znění “prostřednictvím informačního systému 
MU”. Dále se v tomto čl. ruší odst. 3. 

V čl. 20 odst. 3 se text “tříleté” mění na “čtyřleté”. 

V čl. 28 odst. 1 se text “a pedagogičtí” vypouští. 

V čl. 38 se doplňuje za označení zákona text „ve znění pozdějších předpisů“. 

Čl. 38 – doplňují se příslušná závěrečná ustanovení (dle schválení AS). 



Dále se jednotlivé texty na úrovni “písmen” přeznačí pomocí písmen a nikoliv číslic, 
jak tomu bylo v dosavadním statutu. 

 

II. Změnu Jednacího a volebního řádu akademického senátu Fakulty informatiky 

V čl. 1 odst. 1 se text “volební“ mění na „volebního“. Dále se odst. 2 ruší a ostatní 
odstavce se mění na odst. 1 – 5. V takto nově očíslovaném odst. 5 se text „do sedmi 
dnů“ nahrazuje textem „bezodkladně“. 

V čl. 2 odst. 4 se text „děkana (kandidáta na děkana)“ mění na „kandidáta na 
děkana“. 

V čl. 3 se odst. 2 vypouští a ostatní odstavce se mění na odst. 1 – 2. 

Čl. 5 se nahrazuje následujícím textem: 

 

1. Zaměstnanecká komora je volena akademickými pracovníky fakulty.  
2. Studentská komora je volena studenty, kteří jsou členy akademické obce 

fakulty. 
3. Volby organizuje Volební a mandátní komise senátu, která dbá na korektní 

průběh voleb a dodržení Volebního řádu. 
4. Do každé komory mohou být kromě členů zvoleni i nejvýše dva náhradníci.      

V případě, že některému z členů senátu skončí členství v senátu, obsadí 
uvolněné místo ten z náhradníků příslušné komory, který získal nejvíce hlasů. 
Pokud uvolněné místo nelze obsadit náhradníkem, organizují se nové volby k 
zaplnění uvolněného místa. 

5. Volby do senátu jsou tajné. Na každé kandidátce jsou uvedeni všichni kandidáti 
do příslušné komory senátu. Každý volič označí kandidáty, kterým odevzdává 
hlas, až do celkového počtu členů příslušné komory senátu.  

6. Každý volič má právo podávat návrhy na kandidáty.  
7. O zvolení kandidáta rozhoduje jeho pořadí podle celkového počtu pro něj 

odevzdaných hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů pro více kandidátů 
rozhoduje o jejich vzájemném pořadí los. Úspěšný kandidát se stává členem 
senátu jen za podmínky, že je dodržena proporce zastoupení docentů a 
profesorů v senátu.  

8. K platnosti volby je nutná účast nejméně 30 % členů příslušné části 
akademické obce fakulty. V případě nižší účasti se organizují nové volby. 

9. Zvoleni jsou jen ti kandidáti, kteří získali alespoň 20 % platných odevzdaných 
hlasů. Nejvýše dva kandidáti v každé komoře, kteří získali alespoň 20 % 
platných hlasů, avšak nebyli zvoleni, se stávají náhradníky za zvolené členy po 
jejich funkční období v senátu.  

10. Není-li zvolen stanovený počet členů akademického senátu, organizují se nové 
volby do příslušné komory senátu k obsazení chybějících míst.  

11. Člen akademického senátu může být z rozhodnutí svých voličů odvolán. Návrh 
na odvolání člena zaměstnanecké komory musí písemně podat nejméně jedna 
pětina jejích voličů do rukou předsedy akademického senátu. Návrh na 



odvolání člena studentské komory musí podat nejméně jedna desetina studentů 
fakulty do rukou předsedy studentské komory akademického senátu.  

12. Člen senátu je odvolán, vysloví-li se pro jeho odvolání v tajném hlasování 
nadpoloviční většina odevzdaných hlasů voličů příslušné části akademické 
obce. Tohoto hlasování se musí zúčastnit nejméně 30 % členů té části 
akademické obce, v níž byl zvolen. 

13. Námitky a stížnosti vztahující se k průběhu voleb lze podat písemně k rukám 
předsedy senátu a současně předsedy Volební a mandátní komise do pěti dnů 
od skončení voleb, kterým se rozumí zveřejnění výsledků voleb pro  příslušnou 
komoru. 

 

V čl. 7 se doplňuje za označení zákona text „ve znění pozdějších předpisů“. 

Čl. 7 – doplňují se příslušná závěrečná ustanovení (dle schválení AS). 

Dále se jednotlivé texty na úrovni “písmen” přeznačí pomocí písmen a nikoliv číslic, 
jak tomu bylo v dosavadním řádu. 

 

III. Změnu vnitřního předpisu Způsob projednání a přijetí návrhu kandidáta na funkci děkana 
nebo návrhu na odvolání děkana. 

V čl. 1 se znění odst. 3 mění takto: Volby organizuje Volební a mandátní komise 
senátu, která dbá na korektní průběh voleb a dodržení tohoto předpisu. 

V čl. 1 se doplňuje odst. 12 tohoto znění: Námitky a stížnosti vztahující se k průběhu 
voleb lze podat písemně k rukám předsedy senátu a současně předsedy Volební a 
mandátní komise do pěti dnů od skončení voleb, kterým se rozumí zveřejnění výsledků 
voleb. 

V čl. 1 odst. 4 a 5 se text „volební“ mění na „volební a mandátní“. 

V čl. 2 se doplňuje za označení zákona text „ve znění pozdějších předpisů“. 

Čl. 2 – doplňují se příslušná závěrečná ustanovení (dle schválení AS) 

 

IV. Ruší se Rigorózní řád FI MU. 

 

Žádáme proto AS MU, aby výše uvedené změny schválil na svém zasedání dne 4. 12. 2006. 

V Brně, dne 13. 11.  2006 

Předkládá:  Doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc., předseda AS FI MU 


