
AS MU BRNO 2003 
 

Zápis ze zasedání Akademického senátu MU dne 13.1. 2003 
(zápis podléhá schválení členy AS MU na jednání AS MU dne 3.2.2003) 

 Přítomni: dle prezenční listiny Nepřítomni: PhDr. Bednaříková, Omluveni: doc. Horáková, PhDr. Jan Holzer, Jitka Krčová  Hosté: Mgr. Iva Hollanová, doc. RNDr. Josef Janyška, CSc. Z celkového počtu 45 členů AS MU přítomno 41 členů. AS MU byl způsobilý se usnášet.  
Pořad jednání: 1.-6.: Volba funkcionářů AS MU 7. Schválení nových členů VR MU  8. Seznámení s rozpočtovými pravidly MU 9. Diskuse  
1.Volba předsedy AS MU: 

� návrh na předsedu AS MU prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc. (v minulém volebním období člen AS MU a po dvě období předseda AS LF); 
� tajné hlasování, rozdáno 41 hlasovacích lístků. 
� hlasování:   pro 35, proti 4, zdrželi se hlasování 2 

           Profesor MUDr. Jindřich Vomela, Csc.  byl zvolen předsedou AS MU. 2. Volba předsedy Legislativní komise AS MU: 
� předsedové jednotlivých komisí musí být členy AS MU; 
� členové komisí nemusí být členy AS MU; 
�  poměr učitelů a studentů jako členů komisí není určen. 
� návrh na předsedu Legislativní komise: Jiří Nantl a doc. Židlická (vzdala se mandátu pro plánovaný odjezd na studijní pobyt); 
� tajné hlasování, rozdáno 41 hlasovacích lístků; 
� hlasování:   pro 25, proti 15, zdržel se hlasování 1 

           Jiří Nantl byl zvolen předsedou Legislativní komise AS MU. 3. Volba předsedy Ekonomické komise AS MU: 
� návrh na předsedu Ekonomické komise RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. a             prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (vzdává se kandidatury); 
� tajné hlasování, rozdáno 41 hlasovacích lístků; 
� hlasování:   pro 30, proti 7, zdrželi se hlasování 4 

            RNDr. Tomáš Pitner byl zvolen předsedou Ekonomické komise AS MU. 4.Volba místopředsedy – zaměstnanecká komora AS MU: 
� návrh na předsedu Zaměstnanecké komory RNDr. Miroslav Kolář, CSc.; 
� tajné hlasování, rozdáno 24 hlasovacích lístků; 
� hlasování: pro 23, proti 0, zdržel se hlasování; 
            RNDr. Jiří Kolář byl zvolen předsedou zaměstnanecké komory AS MU. 6.Volba místopředsedy – studentská komora AS MU:  

� navržení kandidáti – Jiří Nantl, Martin Kašpar, Petr Poláček; 
� tajné hlasování, rozdáno 17 hlasovacích lístků; 
� hlasování: v prvním kole se nepodařilo zvolit kandidáta. 7. Schválení nových členů VR MU  Rektor MU předložil AS MU návrh na projednání návrhu nových členů VR MU: 
� PhDr. Michal Charvát, CSc., děkan FspS; 
� doc. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., děkan LF; 
� doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc., děkan PřF Důvodem podání těchto návrhů je zvolení navrhovaných členů děkany, rezignace prof. PhDr. Jany Nechutové, CSc. a úmrtí prof. PhDr. Jiřího Fukače, CSc. 
     V tajném hlasování byli navržení členové VR MU jednohlasně schváleni. 8. Seznámení s rozpočtovými pravidly MU 
Doc. RNDr. Josef Janyška, CSc. místopředseda AS MU (v minulém funkčním období) 
a předseda Ekonomické komise AS MU (v minulém funkčním období) seznámil 
přítomné se stávající situací ohledně pravidel pro rozdělování dotace na jednotlivé 



fakulty MU. Z následné diskuse vyplynulo, že předseda AS MU požádá kvestora MU 
o přípravu informace o zmíněném tématu na příští zasedání AS MU. 

9. Různé:  
� J. Nantl podal návrh na volbu členů Legislativní komise, kam navrhl: 
� JUDr. Filipa Melzera, Mgr. Petra Kolmana a Martina Strnada; 
� návrh na ponechání volby členů komisí na příští jednání AS MU; 
� návrh, aby AS MU hlasoval o volbě členů Legislativní komise; 
� hlasování: AS MU rozhodl odložit hlasování o složení Legislativní komise         na další zasedání:  pro 14,  proti 26, zdržel se hlasování 1;      
� J. Nantl se – s ohledem na výsledek volby vzdává funkce a vyzývá  členy AS MU k nové volbě předsedy Legislativní komise. 
� rozprava – tímto hlasováním se nevyslovovala důvěra či nedůvěra komisi, ale hlasovalo se o termínu, kdy  přijde na pořad jednání složení komise; 
� J. Nantl bere své původní rozhodnutí zpět a setrvává v nově zvolené funkci.  

Termín dalšího zasedání: pondělí  3. února 2003 
 Úkoly:  
� zajistit přístupová práva členům nového AS MU k ekonomickým informacím na Administrativním serveru MU; 
� Dr. Pitner vyzval přítomné k návrhům jmen členů Ekonomické komise z jednotlivých fakult; 
� návrhy na členy legislativní komise; 
� připravit informaci o rozpočtu na rok 2003.  

Předseda popřál členům AS MU a všem členům Akademické obce MU úspěšný 
rok 2003 a požádal je o intenzivní přístup k práci AS ve prospěch Akademické obce MU. 
 
 Zapsala: Š. Karmazínová, 15.1.2003 Autorizoval: J. Vomela, 16.1.2003 
      

 
 
 

 


