
Zápis ze schůze senátu fakulty informatiky a statistiky konané dne 26.4.2000 

Přítomni: Berka, Blatná, Henzler, Chlapek, Jílek , Klůfa, Kořenář, Langhamrová,  Palovský, 
Vaněk, Holba, Mohr , Prynych. 

Omluveni: Svatá, Trešl, Fischer 

Host: Janochnová 

Program: 

1. Informace o rozpočtu FIS na rok 2000 

2. Volby do AS 

3. Různé 

K bodu l: 

Tajemnice fakulty paní Janochnová informovala přítomné o rozpočtu FIS  a  jeho struktuře, o 
rozdělení mzdových prostředků na jednotlivé katedry a pracoviště. Rozpočet byl sestaven dle 
stejných pravidel jako loni a upraven podle připomínek akademického senátu. Doc. Blatná 
informovala  o krácení prostředků pro VŠ. Do příštího období se bude muset řešit také 
zvýšená potřeba financí na objekt Rajská zahrada. Částečně bude potřeba pokryta dotací od 
MŠ a prodejem objektu Štěpánská. 

Návrh rozpočtu již viděli vedoucí kateder na jednání kolegia děkana. S takto navrhovaným 
rozpočtem souhlasili všichni přítomní, rozpočet byl jednomyslně schválen počtem 13  hlasů. 

K bodu 2: 

Vzhledem k odlišnému harmonogramu voleb do velkého senátu bylo nutno urychleně 
jmenovat volební komisi a přijmout návrhy kandidátů do senátu školy. Předsedkyně senátu v 
souladu s jednacím řádem FIS mailem nechala hlasovat o návrhu volební komise ve složení T. 
Fiala, J. Trešl, F. Holba. Za kandidáty byli navrženi za učitelskou část senátu doc. Petr Fiala, 
doc. Antonín Rosický, Ing. Zdena Marešová. Za studenty Jakub Fischer (SP), Antonín 
Pavlíček (ZI), Jakub Žalio (IM). Na základě jednacího řádu akademického senátu FIS 
předsednictvo v situacích, kdy senát nelze technicky svolat může přijímat platná rozhodnutí v 
otázkách, které nejsou vymezeny vysokoškolským zákonem. Takováto rozhodnutí musí být 
schválena na nejbližším zasedání senátu. V souladu s výše jmenovaným ustanovením 
jednacího řádu senátu FIS bylo mailové hlasování (pro bylo ll členů senátu) potvrzeno 
opakovaným hlasováním na jednání senátu a to jednomyslně, tj. 13 hlasy.) 

Volby v učitelské části se budou konat dne 26.4. - 27.4.2000 od 10:30 do 16:30 hodin na 
zasedací místnosti  FIS. 

Volby ve studentské části jsou organizovány samostatně. Učitelé, kteří učí studenty FIS ve 
dnech předcházejících volbám upozorní  na konání voleb zástupců studentů do senátu školy. 

K bodu 3: 



Dne 4.5.2000 v 16:15 na č. 324 se koná akademické plénum FIS. Děkan zde přednese výroční 
zprávu za fakultu. Představí se zde také navrhovaní zástupci studentů do senátu školy. 

Další setkání senátu bude upřesněno dle potřeby. 

Zapsala: Langhamrová 

Schválila: Blatná 

 


