
Zápis 
z jednání AS MU ze dne 26.3.2001 

 
Přítomni: 28 senátorů podle presenční listiny 
Program: 
l/ Návrhy na změny a doplnění vnitřních předpisů univerzity a  fakult, 
2/ Informace o postupu v přípravě volby kandidáta na funkci  rektora, 
3/ Informace o připravované schůzi komise pro sociální otázky. 
 
ad l/ Předsedkyně legislativní komise dr.I. Píchová informovala senát, že legislativní 
komise byla doplněn o dr. M. Židlickou, PrF, která v komisi nahradila dr.D.Hrabcovou. 
Pokud jde o projednávanou problematiku / změny vnitřních předpisů/, komise zastává toto stanovisko:  
Přírodovědecká fakulta: 

- Volební a jednací řád akademického senátu fakulty 
- Jednací řád vědecké rady fakulty 
- Disciplinární řád fakulty 
- Stipendijní řád 

Jedná se o změny, které jsou vyvolány tím, že původně některé části těchto předpisů 
byly duplicitně upraveny např. ve statutu, kde byly později vypuštěny a proto je třeba je textově upravit. 
Dr. I.Píchová jednotlivé změny osobně projednala s předsedou AS PriF na jednání legislativní komise dne 16.3.2001. 
Závěr: komise navrhuje předložené návrhy změn vnitřních předpisů  PriF schválit ve znění připomínek legislativní komise,  které byly sděleny předsedovi AS MU PriF 
na jednání  legislativní komise dne 16.3.2001 . 
AS MU návrhované změny počtem 25 hlasů schválil. 
- Stipendijní řád MU, změna čl. 2/1, čl. 2/3, čl. 2/5, čl. 2 doplnit o odst.8 a čl.  4/3 / 
Návrh byl zpracován prorektorkou doc. dr. Z. Gregorovou dne  5.3.2001 a senátu jej 
za nepřítomnou pí prorektorku / služební cesta přednesla ing. J. Foukalová. Důvodem navrhovaných změn  je zjednodušení administrativy / např. místo složitě  uzavíraných 
dohod na přiznání cestovních náhrad studentům  v doktorském stud. programu, kteří se zúčastní vědecké  konference v rámci svého studia, přiznávat zvláštní stipendia;  
odpadne tím dosavadní složitá administrativa. Totéž se týká  účasti studentů na různých akcích, kde representují MU / zákon  o cestovních náhradách se vztahuje 
jen na zaměstnance./ Změny  jsou vyvolány i změnami daňových předpisů. 
  



Závěr: legislativní komise navrhuje AS MU předložené změny  stipendijního řádu MU schválit. 
 AS MU návrh počtem 25 hlasů přijal. 
- změna Statutu, čl. 28/4 a příl. č. 2, čl. 3 statutu MU: 
Dr. Píchova vysvětlila, že jde o změny, které AS MU již  v uplynulém roce schválil - např. zřízeno Centrum pro regionální  rozvoj, Středisko pro pomoc nevidomým a 
slabozrakým, z  rektorátu MU převedena na FF "Mezinárodní letní škola muzeologie -ISSOM" . 
Změny statutu MU spočívají v tom, že se tyto již dříve  schválené změny promítají do příslušných částí statutu/ např.  zahrnou se do celkového přehledu pracovišť apod.. 
AS MU 25 hlasy navrhované změny schválil. 
- Statut Pedagogické fakulty 
změna části VI. organizační struktura, bodu 5, kde se vkládá  za slova jmenován děkanem slovo " zejména" z řad profesorů ..." 
v čl. 29 se vypouští bod 8 " Je-li vedoucí katedry jmenován  akademickým funkcionářem MU nebo PdF, jmenuje děkan fakulty  nového vedoucího katedry ......" 
AS MU 25 hlasy navrhované změny schválil. 
ad 2/ Předseda volební komise dr. Winkler informoval senát o stavu příprav volby 
kandidáta na funkci rektora. Zásady pro předkládání návrhů kandidátů na tuto funkci jsou již vyvěšeny na jednotlivých fakultách a na www stránkách IS MU. Vlastní 
představení kandidátů s následnou volbou se uskuteční na veřejném zasedání AS MU dne 4. května v aule na PrF. AS MU diskutoval o textu "zásad", nakonec převážil 
názor, ponechat text beze změn. 
V návaznosti na přednesené byl termín dalšího zasedání AS MU stanoven na pondělí 
dne 30.4.2001, v 16.00 hodin, kde by se senát zabýval organizačními záležitostmi spojenými s volbou.  
ad 3/ 
3.1. Místopředseda J. Nantl informoval AS MU, že studentská komora iniciovala 
setkání s prorektorkou Gregorovou ve věci kolejí, resp. složení kolejních komisí a změny stávajícího systému přidělování kolejí.Schůzka se uskuteční 2.4.2001. 
3.2. Student Skřivan podal informaci o nových web stránkách AS MU, které ve spolupráci s kolegy z FI zpracoval a požádal o podporu tohoto návrhu. 
AS MU návrh schválil. 
 

 doc.dr. L.Kostroň,CSc. 
        předseda 
Zapsala : M. Stárková 


