
Akademický senát Masarykovy univerzity 

Zápis z jednání AS MU ze dne 5.3.2001 

 
Přítomni:  34 členů, AS MU byl způsobilý se usnášet 
Hosté:   prof. Zlatuška, ing. Gale, prof. Slovák, doc. Slaný, ing. Křivánek, ing. 

Moštěk, ing.  Moravanský 
Program:  l/ Doplnění VR MU 

  2/ Legislativní změny předpisů MU / informace/    3/ Příprava voleb kandidáta na funkci rektora 
   4/ Projednání návrhu "Postupu rozpisu dotace MŠMT na r. 2001"  5/ Různé 

ad 1/   Rektor předložil návrh na doplnění vědecké rady MU o nového člena doc. dr. Vl. Mužíka, CSc., děkana PgF MU . 
AS MU předložený návrh počtem 33 hlasů schválil.  

ad 2/     AS MU vzal na vědomí, že předsedkyně legislativní komise dr. D. Hrabcová se vzdala  funkce  členky AS MU a předsedkyně legislativní komise. Předseda AS 
děkuje dr. Hrabcové za vykonanou práci.                AS zvolil / 34 hlasů/ novou předsedkyní legislativní komise dr. I. Plchovou, 
senátorku z PrF. Vzhledem ke shora uvedenému budou předložené návrhy na změnu předpisů 
jednotlivých fakult / PriF/ projednány na příštím jednání AS MU.  

ad 3/     AS MU ustavil komisi pro přípravu volby kandidáta na funkci rektora ve složení: J. Skřivan / FI/, J. Vaculík / PgF/, J. Wechsler / LF/. L.Jemelka / PrF/, M. 
Horáková / FF/, J. Winkler / ESF/, K. Kubíček / PriF/, J. Nantl /FSS/. Předsedou komise byl zvolen/ 33 hlasů/ : PhDr. J. Winkler. Volební kalendář byl 
předběžně stanoven takto:  -  13.4. termín pro předkládání návrhů kandidátů na funkci rektora  
 -  17.4. představení kandidátů  -    4.5. veřejné zasedání AS MU spojené s volbou kandidáta na funkci rektora 

ad 4/     P. rektor a p. kvestor informovali senát o dosavadních jednáních ve věci " rozpisu dotace MŠMT ČR na r. 2001"/ senátoři materiál obdrželi v elektronické podobě  
označený jako "Postup rozpisu dotace MŠMT na r. 2001"/.  Informaci doplnil předseda ekonomické komise AS MU doc. J.Janyška s tím, že 
v rámci ekonomické komise došlo ke shodě ohledně stanovení kriterií pro rozpis dotace jehož výsledkem je předkládaný návrh. Vyzval postupně senátory 
z jednotlivých fakult, aby se k předloženému materiálu vyjádřili. V diskusi převážil názor, že zvolený postup rozpisu dotace je pro většinu fakult přijatelný. 
Po skončení rozpravy se přistoupilo  k hlasování o schválení předloženého "Postupu rozpisu dotace MŠMT na r. 2001„ s tímto výsledkem:  
28 pro návrh, 3 se zdrželi, 1 proti. / v této části jednání bylo přítomno 32 



senátorů/.  
ad 5/ 5.1 Předseda senátu požádal senátory o vyjádření jejich názoru na materiál "Etický kodex MU". V diskusi zazněly názory jednak na podporu tohoto materiálu, ale i 

ostrá stanoviska proti. Nakonec byl přijat závěr, že projednávání věci bude pokračovat na příštím zasedání AS. 
5.2 J. Nantl přednesl návrh pana rektora, aby se senát vyjádřil k jeho návrhům na kandidáty do Rady ČT, které za MU hodlá předkládat . 
 Po diskusi senát přijal k věci usnesení.  
Pozn.:  Příští mimořádné jednání AS MU se uskuteční dne 26.3.2001 v 16,00 hodin .  
 

Usnesení AS MU 
ze zasedání konaného dne 5.3.2001 

 
Akademický senát Masarykovy univerzity  1.  schvaluje návrh na jmenování doc. Mužíka, děkana Pedagogické fakulty, členem 

Vědecké rady MU; 2.  bere na vědomí rezignaci JUDr. Dany Hrabcové na funkci členky AS MU a 
předsedkyně legislativní komise; 3.  volí JUDr. Irenu Píchovou předsedkyní legislativní komise; 

4.  ustavuje komisi pro přípravu volby kandidáta na funkci rektora ve složení J. Skřivan, J. Vaculík, J. Wechsler, J. Nantl, J. Winkler, M. Horáková, K. Kubíček, L. Jemelka; 
5.  volí J. Winklera předsedou komise pro přípravu volby kandidáta na funkci rektora; 6.  schvaluje Postup rozpisu dotace MŠMT na rok 2001; 
7.  pověřuje rektora, aby za MU navrhl kandidáty do Rady ČT s tím, že předložený návrh bude přihlížet k zájmům MU. 

 

doc.dr. L. Kostroň, CSc. předseda AS MU 

Jiří Nantl, místopředseda AS MU  


