
      80 let MU /  29.1.1999 /  Vladimír Palyza za AS MU  Vaše Magnificence, pane rektore, paní prorektorky a panové prorektoři, Spectabiles, páni děkani, vážení členové Akademické obce, vážení hosté !   Zatímco proslov p. rektora směřoval spíše do budoucnosti, chtěl bych vám podat jakýsi přehled o minulosti a přítomnosti  akademického senátu (dále: AS).  -   Tak, jak jsem je měl možnost poznat v archívu MU.  Jak již pan rektor připomenul, zákon č. 50 z r. 1919 o zřízení MU je vydán 28. ledna a výročí naší univerzity tedy připadlo na včerejší den. Zákon má jen 15 řádek vlastního textu, který je rozdělen do 6 paragrafů.   Kolik se skrývá za těmi několika řádky zákona úsilí o zřízení druhé české univerzity, nepřísluší mi hodnotit. Chybí mi totiž schopnost dívat se na události očima příslušné doby.   Ze šesti paragrafů zákona je mezi členy naší akademické obce nepochybně nejvíce známý, nikdy nenaplněný 3. paragraf, který zní:  ”Konečné umístění a výprava nové university, jejich všech ústavů a klinik ve vhodných budovách k účelu tomu vybudovaných staniž se nejdéle do r. 1930.”  Další ze zákonů, kterým se MU řídila, začíná pro nás dnes exotickou větou:  ”S přihlédnutím obojí sněmovny rady říšské vidí se Mi naříditi takto:”  Zájmeno Mi je psáno s velkým M, jak přísluší vyjadřování císaře Františka Josefa I. (1848-1916). Zákon totiž pochází z r. 1873 a v nově vzniklé Čs. republice byl používán s přestávkami a s novelizačními úpravami až do r. 1950. Ano, platnost zákona o školách univerzitního typu překlenula na našem území dvě světové války a zanikla teprve po únoru 1948.  Navíc, lze doložit, že tento ”Zákon o organizaci úřadů akademických” (jak se říšský zákon 63 z r.1873 jmenoval) v podstatě převzal znění předchozího prozatímního zákona 401 z  r. 1849.  Z tohoto pohledu tedy platnost některých částí zákona u nás nepochybně překračuje neuvěřitelných 100 let.   Formulace zákona jsou průzračně jednoduché, jen místy - vzhledem k ojedinělým archaickým českým výrazům - je nutno nahlédnout do souběžného německého textu, naštěstí psaného latinkou.  Již v tomto zákonu č. 63 z r. 1873 nalézáme zmínku o složení a působnosti AS.  -  V předválečných létech naší MU byl AS považován za nejvyšší akademický úřad. Do jeho působnosti patřily všechny obecné záležitosti univerzity.   Jeho složení však bylo zcela odlišné v porovnání s dnešním.   V čele AS byl rektor ve funkci předsedy. Rektor byl volen na dobu jednoho roku a to z řádných profesorů fakult, v pravidelně se střídajícím pořadí fakult.   Odstupující rektor pak zastával v dalším roce funkci prorektora.  Kromě rektora a prorektora byli v AS děkani a proděkani jednotlivých fakult a dále měl AS po jednom členu - senátorovi - z profesorského sboru. Senátor mohl být zvolen na 3 roky.  Proděkani - obdobně prorektorovi - byli děkani, odstoupivší z funkce v minulém roce, také funkce děkana byla totiž jednoletá.  Nutno ještě uvést, že podle platných částí zákona z r. 1849 tvořili univerzitu příslušníci fakult, tj. učitelské sbory a imatrikulovaní studenti. Základem správy fakult byly tak zv. profesorské sbory. V čele profesorského sboru byl děkan.  Rektor a děkani nastupovali svůj úřad vždy 8 dnů před začátkem školního roku a to bylo 23. září, jejich volby byly v červnu předcházejícího školního roku.   Na začátku školního roku bývala slavnostní inaugurace nového rektora. Odstupující rektor při té příležitosti podával zprávu o své činnosti a o událostech na univerzitě. Zpráva odstupujícího rektora spolu s inaugurační přednáškou rektora nového byly vydávány tiskem. - Zde je podklad pro vznik pozdějších ročenek, resp. výročních 



zpráv univerzity.   Podle zápisů z jednání AS z předválečného údobí se jeho řádné schůze konaly většinou 4-5krát do roka. Poslední plánovaná schůze AS má datum 21. listopadu 1939. 11 bodů připraveného programu zůstane už navždy neprojednáno ...  Koncem dubna 1945, tedy bezprostředně po osvobození Brna, začíná velmi svízelná obnova funkce MU. V polovině května 1945 byl zvolen rektor a začátkem června se sešel první poválečný AS. Zpočátku byl život školy obnovován podle předválečného vzoru.  Po únoru 1948 se dostávají do AS i do profesorských sborů fakult zástupci zaměstnanců a studentů. Takové bylo rozhodnutí akčních výborů. Akční výbory se staly na fakultách paralelním mocenským centrem, nezávislým na profesorských sborech a v mnohém jim spíše nadřazeným.  Byla tak narušena integrita univerzity a možnost její samosprávy.  Po iniciatívě akčních výborů měl AS v čele jakési prezidium o 8 členech, které následně informovalo o svých rozhodnutích 33 členné plénum. Byl to nefunkční, patrně úmyslně těžkopádný model, který snad také poskytl jeden z důvodů ke zrušení AS.  -  Nový zákon o VŠ (č. 58 z května 1950) již AS nezná, místo něj zavádí tak zv. radu vysoké školy.   Ale to už se týká něčeho jiného, než byl AS, jehož existence tedy v r. 1950 skončila. (Poslední záznam o řádném zasedání AS MU je ze 17. ledna 1950).  Než se budeme zabývat novou historií AS od r. 1990, dovolte mi osobní poznámku. Neblahá data - 17. listopad 1939, únor 1948 a 21. srpen 1968 i těžká období po nich následující -  zná v obecné rovině každý z nás.  Z archívních dokumentů však vystupují konkrétní situace jednotlivců i univerzity, působící velmi skličujícím dojmem. Místy se nelze ubránit nad dokumenty i určitému pohnutí. - Musím přiznat, že fakta jsou mnohdy značně horší, než jaké byly mé představy.  Funkce AS byla obnovena v r. 1990 zákonem o VŠ (č. 172) a nověji upravena zákonem současným č. 111/1998 Sb. AS však byly obnoveny na zcela odlišném základu.    Předválečný AS se blížil svým složením dnešnímu kolégiu rektora, neexistovaly senáty na jednotlivých fakultách a v původním senátu nebyli zastoupeni posluchači.  Dnes je AS samosprávným zastupitelským orgánem. Členství v AS je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkana a proděkanů. Funkční období členů AS je maximálně tříleté a pouze jednou může být opakováno.  O činnosti AS MU se lze detailně informovat na počítačové síti a v přehledu pak z Výroční zprávy univerzity. Nebudu se tedy zabývat úkoly AS.  Připomenu jen, že v neposlední řadě patří do kompetence senátu univerzity i volba rektora.  AS školy je vybaven poměrně velkými pravomocemi.  -  Na druhé straně nutno uvést méně známá fakta, totiž že zasedání AS jsou věřejně přístupná. Dále, rektor nebo rektora zastupující prorektor má právo vystoupit na zasedání senátu, kdykoliv o to požádá. Na jejich žádost se AS musí bezodkladně sejít i k případnému zasedání mimořádnému.   Zcela nový úkol vyplývající ze současného zákona 111/1998 Sb. stanoví, že AS MU se bude vyjadřovat také k právním úkonům, které vyžadují souhlas správní rady a naopak se bude zabývat podněty a stanovisky této správní rady.  Tolik tedy k AS.                Co říci závěrem ?  Míjející dny naší přítomnosti se pomalu stávají součástí historie, aniž si to uvědomujeme.  Za několik desítek let přijde do univerzitního archívu badatel, aby našel svědectví o době, ve které jsme žili my.  Dovolte mi, abych jako předseda AS MU popřál naší univerzitě jménem celé její akademické obce i jménem svým, aby toto nalezené svědectví bylo dokladem o začátku šťastnějších let MU  -  oněch šťastnějších let, která budou univerzitu provázet už trvale!   


