
Zápis ze zasedání Akademického senátu MU dne 27.5.2002  Přítomni: dle prezenční listiny 
Nepřítomni: dle prezenční listiny  
Z celkového počtu 36 členů AS MU bylo přítomno 24 členů.  AS MU byl způsobilý se usnášet. 
 Pořad jednání: 1. Návrh nového Volebního a jednacího řádu AS MU. 2. Návrhy vnitřních předpisů fakult. 
3. Představa o práci příštího AS MU, profesionalizace, vize pro budoucí senát 4. Stanovení termínu posledního zasedání před prázdninami. 
5. Volba náhradníka do Rady VŠ – studentské komory.  
 1. Návrh nového Volebního a jednacího řádu AS MU.  Jiří Nantl vyzval senátory, aby se podíleli na přípravě vize AS MU a řádu AS, podotkl, že některé věci bude účelné řešit jen novelou. Diskutovalo se: 

- volební právo akademických pracovníků, kteří nejsou členy fakult. Podle nově navrhované úpravy budou moci volit na fakultách, ke kterým se pro tento účel přihlásí 
svým vlastním prohlášením,  - počet členů senátu, 

- vypouští odstavec 5, bod 3: členství AS MU zaniká členstvím v akademické obci, - návrh čl. 7. odstavec 1 – AS s výjimkou věcí schvalování 2/3, bez ohledu na počet 
přítomných členů nebo jen….. Rozprava: počet náhradníků – podmínku splňuje i 0 náhradníků, i ve Statutu = zakotven 

počet senátorů a náhradníků,  musí dojít ke změně ve Statutu, z důvodu vzniku nové fakulty. Usnesení: hlasování o počtu členů AS MU: varianty 
a) 6 = zaměstnanci 3+ studenti 3      Pro hlasovali 4 senátoři b) 5 =                      3+2                    Pro hlasovalo 16 senátorů c) 4 =                      2+2                    Pro hlasovalo 9 senátorů   AS odděleně hlasoval o rozložení a počtu senátorů z jedné fakulty. Výsledek hlasování 3 

zaměstnanci a 2 studenti, zůstává tedy zachován dosavadní stav. Hlasování: o návrhu novelizace Volebního a jednacího řádu MU jako celku:  
návrh byl přijat  22/ 1/ 1  
2. Návrhy vnitřních předpisů fakult. "Pravidla a podmínky přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě“. Návrh byl předložen a 
doporučen legislativní komisí na zasedání AS MU již v březnu. Hlasování: návrh byl schválen:  24/ 0/ 0  „Řád celoživotního vzdělávání na Právnické fakultě“  - určuje podrobnější pravidla, neboť univerzitní řád je příliš obecný, 
„Řád stipendijní“ - drobné změny, LK oba předpisy doporučuje ke schválení 
Hlasování: návrh byl schválen: 24/ 0/ 0  
 



3. Představa o práci příštího AS MU. Byl projednán návrh, předložený předsedou AS pod 
názvem „Profesionalizace AS MU“, který byl motivován snahou zkvalitnit práci AS.   Rozprava: - název profesionalizace senátu je problematický, bude tím „potřebným“ pro vytvoření kvalitního zázemí? Funkce je čestná – na základě jakého právního důvodu by se 

honorování práce v AS uskutečňovalo?, - požadavek elektronické evidence docházky senátorů v ISu byl vznesen již dříve, 
- pokud by se AS MU usnesl na honorování „čestné funkce“ jak bude pamatováno na fakultní senáty?, 
- odměňování by neprospělo práci senátora, finance by spíše uškodily než pozvedly prestiž funkce senátora, 
- doba je taková, veřejnost i studenti jsou „pasivní“ (dělají svou normální práci), nemají potřebu mobilizace sil pro univerzitu jako celek – není pociťována nespokojenost ze 

strany studentů, - předsedové AS fakult by měli spíše předložit návrh na odměny děkanům, předseda 
„velkého senátu“ rektorovi, -    členům studentské komory vznikají náklady na např.: na tisk materiálů na zasedání      

AS, vhodná by byla možnost vytisknout si je v kanceláři AS, - Rada VŠ zasílá děkovný dopis svým členům, něco podobného zorganizovat i na 
úrovni děkanů a rektora. Návrh byl částečně schválen, hlasování: 24/ 0/ 0 Usnesení:  Projednat s vedením MU (fakult) zajištění následujících opatření s platností od r.2003: 

a) uvolnění předsedy AS z úvazku na 2 dny v týdnu, náhradu mzdy z prostředků RMU, b) projednat možnost odměn pro nejvíce vytížené členy AS MU,   
c) zajištění samostatné kapitoly v rozpočtu MU, d) zajištění vybavené kanceláře pro AS MU, 
e) zavést přehled o účasti členů AS MU na stránky AS MU (i zpětně).  4. Stanovení termínu posledního zasedání před prázdninami. 24.6.2002 – (pokud nastane aktuální potřeba.) Termín podzimního zasedání nebyl stanoven. 

 5. Volba náhradníka do Rady VŠ – studentské komory. Na krátký zbytek funkčního období do konce roku navržen  a schválen  Jan Mysliveček, student, Přírodovědecká fakulta MU. 
Hlasování: 24/ 0/ 0  
28.5.2002  
    Šárka Karmazínová                                                           Lubomír Kostroň 
zapsala tajemnice AS MU                                                    předseda AS MU 


