
Zápis z jednání AS FI dne 10. 2. 2022

konaného formou videokonference. Videozáznam zasedání je k dispozici zde

Přítomní členové senátu (10/12)

Vlastislav Dohnal, Vojtěch Řehák, Barbora Kozlíková, David Šafránek, Tomáš Pitner, Michal
Kozubek, Jan Strejček, Dominika Krejčí, Veronika Burgerová, Martin Macák, Richard Bechera
(připojil se až ke konci jednání)

Omluvení

Ivana Černá, Václav Matyáš

Hosté

Jiří Zlatuška – děkan FI, Lenka Bartošková – tajemnice FI, Jiří Barnat – proděkan pro studijní
programy, Pavel Matula – proděkan pro bakalářské a magisterské studium, Tomáš Foltýnek

Program

1/ Schválení poplatků spojených se studiem
2/ Různé.
Program byl jednomyslně schválen.

1/ Opatření děkana ke stanovení výše poplatků spojených se studiem na rok 2022-2023

Proděkan Pavel Matula stručně shrnul obsah opatření s tím, že všechny poplatky jsou stejné
jako loni, k žádným změnám nedošlo a prosí senát o schválení. Doplnil, že opatření nezahrnuje
poplatky za prodlouženou dobu studia, ty jsou v jiném dokumentu platném pro celou univerzitu.

Znění opatření děkana je v příloze tohoto zápisu.

Usnesení a hlasování:

„Akademický senát FI schvaluje výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok
2022/3 ve znění předloženém děkanem, které je zveřejněno v podkladech tohoto zasedání.“

Všichni přítomní senátoři hlasovali pro přijetí usnesení. 10/10

vysledky_voleb_poplatky_spojene_se_studiem

https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2022/Zaznam_AS_FI_2022-02-10.mp4
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2022/podklady_pro_zasedani_2022-02-10/vysledky_voleb_poplatky_spojene_se_studiem.pdf


2/ Různé

a/ způsob organizace prvních týdnů semestru s ohledem na vývoj pandemie

Děkan ukončí testování zaměstnanců k 18.2.2022. Děkan nezakazuje online výuku v
odůvodněných případech. Povinné nošení respirátorů v budově stále platí.

b/ Valorizace prospěchových stipendií a hodinové sazby pro dohodáře

Z podnětu studentů byl tento bod zařazen k projednání. Děkan představil přehled čerpání
prostředků na stipendia od roku 2014. FI postupně tyto prostředky navyšuje. Od roku 2014 –
2020 se výše stipendia na studenta zvýšila o cca 45 %. Ve srovnání s ostatními fakultami MU si
stojíme nejlépe vzhledem k šíři typů stipendií a částce na studenta. Tyto informace lze dohledat
v závěrečných zprávách o hospodaření fakult.

Výší odměn za dohody se bude vedení zabývat.

c/ Změna zástupce v RVŠ (Rada Vysokých škol)

Pan děkan Jiří Zlatuška oznámil AS FI svůj úmysl rezignovat na post zástupce v RVŠ a zároveň
člena v Komisi pro etiku práce. Navrhuje nominovat Mgr. Tomáše Foltýnka, Ph.D., který
zastupuje v RVŠ Mendelovu univerzitu a je členem stejné komise. Dr. Foltýnek je od konce roku
2021 zaměstnancem FI; jeho členství za Mendelovu univerzitu v RVŠ skončí oznámením AS
Mendelovy univerzity. Dr. Foltýnek vyjádřil zájem v této práci pokračovat jako zástupce FI MU.

Přítomní senátoři po doplnění důvodnosti projednání i bez dodržení lhůty pro předložení
souhlasili s jednáním o nominaci.

Usnesení a hlasování:

„Akademický senát FI navrhuje nominaci Tomáše Foltýnka do RVŠ, čímž nahrazuje stávajícího
člena Jiřího Zlatušku, který oznámí rezignaci.“

Všichni přítomní senátoři souhlasili s nominací Tomáše Foltýnka. 10/10
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Zapsala: Jana Baná

Schválil: Vlastislav Dohnal

Příloha 1: Opatření děkana Fakulty informatiky Masarykovy univerzity č. x/2022

Příloha 1:

https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2022/podklady_pro_zasedani_2022-02-10/vysledky_voleb_zastupce_v_rvs.pdf


Opatření děkana Fakulty informatiky Masarykovy univerzity č. x/2022

Stanovení výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2022/2023

(ve znění účinném od 1. 9. 2022)

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“),
vydávám toto opatření:

Článek 1

Stanovení výše poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením

(1) Na základě ustanovení § 58 odst. 5 zákona o vysokých školách a čl. 5 Přílohy č. 2 Statutu
Masarykovy univerzity (dále jen „Statut MU“) stanovuji pro akademický rok 2022/2023 výši
poplatků za přijímací řízení podle § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách a čl. 3 Přílohy č. 2
Statutu MU:

Bakalářský a
nenavazující
magisterský studijní
program

Navazující
magisterský
studijní program

Doktorský
studijní program

700 Kč 700 Kč 700 Kč

(2) Na základě ustanovení § 58 odst. 5 zákona o vysokých školách a čl. 5 Přílohy č. 2
Statutu MU stanovuji pro akademický rok 2022/2023 výši poplatků za přijímací řízení do studia v
cizím jazyce podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách a čl. 4 Přílohy č. 2 Statutu MU:

Bakalářský a
nenavazující
magisterský studijní
program

Navazující
magisterský
studijní program

Doktorský
studijní program

700 Kč 700 Kč 700 Kč



Článek 2

Stanovení výše poplatků za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce

(1) Na základě ustanovení § 58 odst. 5 zákona o vysokých školách a čl. 13 Přílohy č. 2
Statutu MU stanovuji pro akademický rok 2022/2023 výši poplatků za studium ve studijním
programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách a čl.
12 Přílohy č. 2 Statutu MU:

Bakalářský a
nenavazující
magisterský studijní
program

Navazující
magisterský
studijní program

Doktorský
studijní program

--- 3000 EUR 0 Kč

Článek 3

Stanovení výše poplatků za posouzení splnění podmínky pro přijetí ke studiu

podle § 48 odst. 4 písm. d) a odst. 5 písm. c) zákona

(2) Na základě ustanovení § 48 odst. 7 zákona o vysokých školách a čl. 15 Přílohy č. 2
Statutu MU stanovuji pro akademický rok 2022/2023 výši poplatku za úkony spojené s
posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu podle § 48 odst. 4 písm. d) a odst. 5
písm. c) zákona a čl. 14 Přílohy č. 2 Statutu:

Bakalářský studijní
program

Navazující
magisterský studijní
program

Doktorský studijní
program

0 Kč 0 Kč 0 Kč



Článek 4

Závěrečná ustanovení

(1) Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto opatření pověřuji proděkana pro bakalářské
a magisterské studium.

(2) Kontrolu dodržování tohoto opatření vykonávají Studijní oddělení a Oddělení
doktorských a zahraničních studií.

(3) Toto opatření nabývá platnosti dnem zveřejnění.

(4) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022.

Brno, x. xx 2022 Jiří Zlatuška

děkan


