ZÁPIS
z 67. zasedání Akademického senátu MFF UK dne 26.5.1999

Přítomni:

O.Bílek, J.Kašpar, V.Kohlová, P.Kovář, J.Kratochvíl, R.Kryl, O.Odvárko,
M.Plášek, Z.Renc, M.Rojko, M.Rotter, P.Simon, V.Souček, J.Veselý, K.Zvára,
P.Kačenka, I.Kubák, P.Olmer, J.Strnad, J.Štěrba, M.Švec.

Omluveni: M.Tichý
Hosté:

I.Netuka, I.Emmer, P.Karas, Z.Trka, M.Hušek, A.Havlíčková, J.Hanika,
J.Foniok., P.Čech,

Zasedání řídil předseda AS O.Bílek.
1.

Schválení minulého zápisu a programu zasedání.
Byl předložen zápis z 65.zasedání předchozího AS, na kterém se projednávaly vnitřní
předpisy fakulty a zápis z 66. zasedání nového AS . Zápis z 66. zasedání AS byl
schválen tichým souhlasem. Zápis z 65.zasedání, který byl díky projednávání a
schvalování vnitřních předpisů fakulty velmi obsažný, byl rozdán ještě předchozím
členům senátu k připomínkování a bude schvalován na příští schůzi AS.
Program 67.zasedání AS byl rozšířen tichým souhlasem o prezentaci výsledků voleb do
studentské komory AS:
Předseda volební komise pro volbu studentské komory AS MFF UK Jan Foniok přečetl
protokol o výsledcích voleb. Jeho kopie je přílohou č.1 tohoto zápisu.

2.

Informace vedení fakulty.
Prof.I.Netuka informuje:
a) o dokončování zařazení pracovníků fakulty do nových platových tříd,
b) o přípravě Karolinky pro šk.r.1999/2000.

3.

VOLBA KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA MFF UK .
a) Předsedající podává návrh na složení volební komise:
doc.M.Rotter, předseda komise
Doc.J.Kratochvíl a P.Olmer - členové .
Návrh byl schválen.

Hlasování: 21 - 0 - 0

b) Předsedající informuje o podpoře kandidáta na funkci děkana prof. I. Netuky
akademickou obcí (získal 174 podpisů členů akademické obce), konstatuje, že kandidát
vyjádřil souhlas se svou kandidaturou a že kandidátovo programové prohlášení bylo
uveřejněno více než týden před volbou.
c) Předseda volední komise rozdal připravené hlasovací lístky. Členové AS byli
poučeni o způsobu vyplnění volebního lístku, byla zkontrolována hlasovací urna. Poté
proběhlo tajné hlasování. Volební komise vyhodnotila výsledky. Protokol o volbě

kandidáta na funkci děkana MFF UK je přílohou č.2 tohoto zápisu. Předseda AS
vyhlásil, že v prvním kole hlasování byl zvolen kandidátem na děkana MFF

prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc
a že návrh na jeho jmenování děkanem MFF bude neprodleně tlumočit rektorovi UK.
Prof.I.Netuka pak v krátkém vystoupení vyjádřil přaní dobré spolupráce s budoucími
proděkany i se členy AS, jmenovitě s její zaměstnaneckou i studentskou částí, bude-li
rektorem UK jmenován do funkce.
4.

Schválení složení senátních komisí:
Členové senátu, pověření sestavením komisí, předložili návrhy na členy svých komisí:
Předseda ekonomické komise kol.Zvára navrhuje:
za zaměstnaneckou komoru AS: doc.V.Součka
prof.M.Tichého
doc.M.Pláška
za studentskou komoru AS:
J.Strnada
zástupce, který není členem AS: dr.J.Hrice
Předseda studijní komise kol.Veselý navrhuje:
za zaměstnaneckou komoru AS: dr.R.Kryla
doc.M.Rojka
mgr.P.Kováře
za studentskou komoru AS:
M.Piliarika
J.Štěrbu
zástupce, který není členem AS: dr.M.Rokytu
Předseda legislativní komise kol.Simon navrhuje:
za zaměstnaneckou komoru AS: doc.M.Rottera
doc.J.Kratochvíla
za studentskou komoru AS:
M.Piliarika
zástupce, který není členem AS: doc.A.Drápala
Komise pak byly schváleny.

5.

Hlasování: 21 - 0 - 0

Různé:
V AS proběhla rozprava o výkladu článku 3, odstavce 2 Jednacího řádu AS MFF UK.
Kolega P.Olmer navrhl po předchozí diskusi v předsednictvu AS jeho dovyložení.
Návrh pak byl po připomínkách členů AS modifikován do následující podoby:
a) Na programu mimořádného zasedání senátu je pouze jediný bod, a to sporný bod,
kvůli kterému bylo zasedání svoláno. Program není možné měnit ani o něm hlasovat.
b) Jednání probíhá podle článku 2 Jednacího řádu AS MFF UK, resp. článku 8 návrhu
Volebního a jednacího řádu AS MFF UK. Vetované usnesení je považováno za již
navržené. K tomuto návrhu je možné podávat protinávrhy.
c) Sporným předmětem hlasování dle článku 3, odstavce 3 Jednacího řádu AS MFF
UK, resp. dle článku 9, odstavce 3 návrhu Volebního a jednacího řádu AS MFF UK, je

vetovaný návrh a všechny další návrhy podané na tomto zasedání.
d) Projednání sporného bodu je na tomto mimořádném zasedání uzavřeno a není
možno ho odsunout na některé z dalších zasedání i když není schválen žádný další
návrh usnesení.
Návrh předchozího textu byl pak AS schválen.

Hlasování: 21 - 0 - 0

Schůze skončila v 19.00 hod, příští se bude konat 16.6.1999.
V Praze 2.6.1999

Zapsala: V.Kohlová

Ověřil: O.Bílek

