
Ekonomická komise AS MU 

 
Zápis ze schůze konané dne 26.března 2009 
 
Přítomni (bez titulů): M.Jurajda (LF), M.Kolář (PřF), O.Krpec (FSS), I.Malý (ESF), J.Vanderzeil (FF), 
V.Večeřová (FSpS) 
Omluven: M. Radvan (PrF) 
Nepřítomni: L.Matyska (FI), zástupce PdF (V.Navrátil?) 
Za vedení univerzity: A.Slaný (prorektor),  L.Janíček (kvestor) 
 
 
I. Program 

1. Úvodní vzájemné představení členů komise (aktuální složení komise viz 
příloha) 

2. Projednání návrhu rozpočtu MU rok 2009 
 
II. Průběh jednání 

Členové ekonomické komise měli v předstihu k dispozici kompletní předkládané 
materiály, které obsahovaly návrh rozpočtu MU pro rok 2009 zahrnující neinvestiční i 
investiční rozpočet fakultních i nefakultních HS. Měli možnost podklady konzultovat na 
svých mateřských fakultách. 

V úvodu jednání se komise shodla na tom, že předložený rozpočet byl sestaven na 
základě rozpočtových pravidel, která byla řádně projednána a schválena předchozími 
akademickými orgány. Ty tedy již nejsou předmětem diskuse. Předmětem jednání je 
konkrétní předložená podoba rozpočtu, která vznikla po dosazení „čísel“.  

Předkládaný materiál uvedl prorektor Slaný. Připomněl genezi tvorby návrhu a zdůraznil, 
že se jedná o materiál, který představuje konsolidovaný rozpočet všech univerzitních HS 
poté, co jednotlivé fakultní rozpočty byly již přijaty příslušnými akademickými senáty.  

Pan kvestor Janíček podrobně okomentoval jednotlivé části návrhu.  

Členové komise následně deklarovali, že ze strany fakult nejsou k navrhovanému 
rozpočtu připomínky. 

V rámci další diskuse odpověděli zástupci vedení MU na otázky a připomínky členů 
komise. Byly diskutovány potenciální dopady ekonomické krize na některé specifické 
příjmy fakult (Kolář). Je možné, že výpadky příjmů ze spolupráce s komerčními subjekty 
budou jedním z impulzů k úvahám o případné inovaci rozpočtových pravidel. Dalším 
diskutovaným bodem byla problematika „nefinancovaných studentů“ (Jurajda). Pan 
kvestor odhadl jejich počet na cca 2000 a popsal, jakým způsobem probíhá rozložení této 
zátěže mezi jednotlivé fakulty. 
 
III. Usnesení 

Závěrem jednání přijala ekonomická komise MU všemi hlasy zúčastněných usnesení:  

Ekonomická komise AS MU projednala na svém zasedání dne 26.3.2009 návrh 
rozpočtu MU na rok 2009. K návrhu nebyly vzneseny připomínky. Ekonomická 
komise doporučuje senátorům AS MU, aby hlasovali pro přijetí návrhu rozpočtu.  

 

V Brně dne 30.3.2009      Doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.  

     předseda EK AS MU 

 



Příloha:  

 
Složení ekonomické komise AS MU  
 
Lékařská  MUDr. Michal Jurajda, Ph.D.  

mjuraj@med.muni.cz 
 

Právnická  JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.  
michal.radvan@law.muni.cz 

 
Filosofická  Jeffrey Vanderziel, B.A.  

vndrzl@phil.muni.cz 
 

Přírodovědecká RNDr. Miroslav Kolář, CSc.  
kolar@sci.muni.cz 
 
Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D (náhradník)  
Mgr. Jan Čech (studentský náhradník) 

Pedagogická  
Prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.  
Navratil@ped.muni.cz 
 
(nepotvrzeno, z původního složení)  
 

Ekonomicko-správní Doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.  
předseda komise  
ivan@econ.muni.cz 
 

Informatiky  Doc. Ing. Luděk Matyska, CSc.  
Ludek.Matyska@muni.cz 
 

Sociálních studií  Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. 
 

Sportovních studií  Paeddr. Věra Večeřová 
vecerova@fsps.muni.cz 
 

 

 


