
Zápis ze zasedání Akademického senátu MU dne 29.4.2002  Přítomni: dle prezenční listiny 
Nepřítomni: dle prezenční listiny Hosté: doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., Ing. Jana Foukalová, Mgr. Iva Hollanová 
 Z celkového počtu 38 členů AS MU bylo přítomno 21 členů.  
AS MU byl způsobilý se usnášet.  
Pořad jednání: 1. Představení kancléřky MU Ivy Hollanové 
2. Schválení Výroční zprávy MU za rok 2001  3. Schválení výroční zprávy o hospodaření MU v roce 2001 
4. Návrh inovace Volebního a jednacího řádu AS MU 5. Webová stránka AS MU 
6. Návrhy vnitřních předpisů fakult, (projednáno v LK)  
 1.Představení kancléřky MU Ivy Hollanové. Nová funkce “kancléřka MU”: bude mít na starosti administrativní práci pro rektora. Má vazby na proděkany a vedoucí studijních oddělní. Není statutárním zástupcem univerzity. 
Kancléř řídí tedy činnost kanceláře rektora. V součinnosti s prorektory ve svěřených oblastech činnosti koordinuje uplatňování jednotné univerzitní politiky. Do této působnosti spadají 
zejména aktivity centra pro zahraniční studia a informační podpora koherentní vnitřní politiky na MU pomocí vnitřního informačního systému univerzity.  2. Schválení Výroční zprávy MU za rok 2001  Paní prorektorka Gregorová přiblížila text Výroční zprávy MU za  rok 2001. 
Zdůraznila, že zpráva není kontroverzní, vydávání výroční zprávy má na MU tradici a je pokračováním předešlých tisků. Z MŠMT byla jen upřesněna osnova pro zpracování zprávy. Usnesení: AS schválil Výroční zprávu MU za rok 2001.  Hlasování: 15/ 0/ 6  3. Výroční zpráva o hospodaření MU v roce 2001 Paní ing. Foukalová přednesla zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2001. Usnesení: AS schválil zprávu o výsledcích hospodaření MU za rok 2001.  
Hlasování: 16/ 0/ 5  4. Návrh Volebního a jednacího řádu AS MU V letošním kalendářním roce bude AS MU končit volební období. AS MU začínal jako celek 
bude i jako celek končit. Z tohoto důvodu AS MU doporučuje fakultním senátům uspořádat své volby v průběhu měsíce října 2002.  
 V souvislosti s tím proběhla diskuse o návrh nového Volebního a jednacího řádu AS MU. 
Dosavadní řád je neúplný, nově vzniklé fakulty nemají předpisy v zájmu stabilizace, zařadit by bylo vhodné i elektronické hlasování. Bylo by třeba uvážit též otázku quora pro 
způsobilost usnášet se v jednotlivých případech. Připomínky jednotlivých členů AS MU byly zaznamenány a budou využity.  
Usnesení: nebylo přijato  



5. Webová stránka AS MU V současné době vzniká nová webová prezentace AS MU. Je nutné zajistit přístupová práva k “vystavování” dokumentů i k možnosti aktualizování 
seznamu členů AS MU.  6. Návrhy vnitřních předpisů fakult, Řád celoživotního vzdělávání na PrF Neprojednávalo se, neboť nebylo k dispozici členům AS MU před zahájením jednání (nebylo 
vystaveno na dokumentovém serveru AS MU).  
  
Termín dalšího zasedání AS MU:   27. května 2002 
 
 Lubomír Kostroň, předseda AS MU 
 Jiří Nantl, 

místopředseda AS MU  
 V Brně dne 6. května 2002 
Zapsala: Šárka Karmazínová  
  
 


