
Akademický senát Masarykovy univerzity 

Zápis z řádného zasedání ze dne 18. 2. 2013 

Č. j.: MU/10724/2013/RMU 

 

 

Přítomni: senátoři uvedení v prezenční listině a v tabulce účasti, která tvoří přílohu č. 1 tohoto 

zápisu;  

 

 Při zahájení zasedání AS MU bylo přítomno 32 senátorů a senátorek,  

  celkem se zasedání zúčastnilo 34 členů AS 

 

Zvaní hosté: Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor 

  Prof. RNDr. Josef Janyška, DSc., prorektor pro informační technologie 

Veřejnost   

               

Program: 

1. Návrh a schválení programu zasedání a schválení zápisu z minulého zasedání 

2. Projednání a schválení návrhu na změnu Statutu MU 

3. Projednání a schválení návrhu na jmenování členů vědecké rady ÚVT MU 

4. Schválení novelizace Statutu FSpS MU 

5. Informace a diskuse o postupu přípravy novely zákona o vysokých školách 

6. Různé 

 

 

Jednání zahájil předseda AS MU, uvítal senátorky, senátory i hosty a konstatoval usnášeníschopnost 

AS MU. V úvodu zasedání informoval o odstoupení prof. A. Vašků a J. Kadlece a přivítal nového 

člena AS MU prof. J. Bednaříka (LF). 

 

 

1/  Návrh a schválení programu zasedání  a schválení zápisu z minulého zasedání 

 

Předseda AS navrhl program zasedání AS a vznesl dotaz, zda jsou připomínky k zápisu z minulého 

zasedání AS, které se konalo dne 3. prosince 2012. Připomínky k programu ani zápisu nebyly 

vzneseny. 

 

 

2/  Projednání a schválení návrhu na změnu Statutu MU 

3/  Projednání a schválení návrhu na jmenování členů vědecké rady ÚVT MU 

 

Návrhy přednesl a odůvodnil rektor, úprava Statutu je navrhována v částech, které se týkají ÚVT. 

 

Diskuse: 

 

Prof. Zlatuška: K těmto bodům programu mám tři připomínky: 

a) Návrh na jmenování prof. Vondráka, rektora VŠB-TUO, členem VR ÚVT 

nepovaţuji za vhodný. Vyšly najevo problémy se špatnou přípravou projektu 

IT4Innovations, zejména s nezajištěnou udrţitelností, kde - jak vidno 

z konkrétních dokumentů, které jsem poskytl - se fakticky počítá s nenaplněním 

ukazatelů, podle kterých byl projekt schválen, a namísto toho masivní 

zafinancování státními prostředky, které budou jiným institucím chybět. To můţe 

poškodit MU i celé české vysoké školství, proto by neměl být členem VR. 



b) Sloţení VR mi tím, jak je sestavena pouze z tuzemských členů, připomíná úsloví 

o tom, ţe trpaslík vrhá dlouhý stín, kdyţ si stoupne při západu slunce na vysoký 

kopec. Je v naprostém protikladu s tezí, ţe se má jednat o vědecký ústav, která 

byla pouţita např. při odůvodňování personálního zásahu proti vedení ÚVT před 

rokem, resp. se směřováním MU k charakteru výzkumné univerzity. Vědecká rada 

ústavu přitom neřeší např. agendu habilitací či profesorských řízení, takţe např. 

odkaz na potřebu vládnutí češtinou  vzhledem k jazyku uchazečů zde není 

pouţitelný. 

c) Dochází-li k takto významné personální unii, kdy je ředitel ÚVT také 

akademickým zaměstnancem FI a navíc jejím zástupcem v AS MU, nemá být 

i ÚVT součástí FI? 

Rektor: Nepovaţuji za vhodné odvozovat strukturu od osobního obsazení funkcí. 

Předseda AS: Při výkonu funkce ředitele ÚVT nemusí být na obtíţ jeho členství v AS MU, statut ani 

zákon to nezakazuje. 

Prof. Zlatuška: Jde o souběh funkcí a neměl být jmenován. 

Rektor: Já problém nevidím, akademický úvazek na FI neomezuje řídící kapacitu nového 

ředitele ÚVT. 

Prof. Zlatuška: Nejde o členství v AS MU. Nebylo by vhodnější podřídit ÚVT fakultě informatiky? 

Rektor:  Myslím, ţe ne. Pokud jde o zahraniční členy vědeckých rad, je to problém zejména 

z provozního hlediska, prakticky to lze řešit jen se slovenskými kolegy. Mezinárodní 

„Scientific board“ má na MU jen CEITEC (nejde přitom o vědeckou radu VŠ ústavu 

Ceitec MU). 

Prof. Matyska: Zahraniční členy jsem ve skutečnosti zvaţoval, budeme dále pracovat na tom, aby naše 

VR byla se zahraničním členem, zatím budeme udrţovat standardy VR fakult. 

Prof. Zlatuška: I kdyţ nesouhlasím, odpovědi akceptuji. 

Rektor: Ke kandidatuře prof. Vondráka: Jde o rektora prestiţní univerzity. Neměl jsem 

k dispozici evaluační materiály, obecně je kaţdý projekt zatíţen rizikem. 

Prof. Zlatuška: Navrhuji odloţit hlasování o sloţení VR ÚVT. Pochybnosti, poté, co jsem mu předloţil 

informace o projektu, měl i prof. Haňka. Navíc, materiály k návrhu na členy VR 

nebyly předloţeny včas. 

Předseda AS: Budeme tedy hlasovat o změně statutu a o odloţení schvalování sloţení VR ÚVT. 

Prof. Matyska: Odklad není dobrým řešením, proč k němu došlo, bude třeba vysvětlit kandidátům. 

Dávám AS na zváţení, zda hlasovat o obou bodech programu nebo nehlasovat 

o ţádném. 

Rektor: Není důvod obě hlasování odkládat, jako předkladatel stahuji návrh na VR. 

Prof. Matyska: Beru svůj návrh zpět a souhlasím s hlasováním o změně statutu. 

 

Předseda AS dal hlasovat o návrhu změn Statutu MU. 

 

Návrh usnesení:  

 

Akademický senát schvaluje změny Statutu MU v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto 

zápisu. 

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 32. 

 

Pro:  32 

Proti:    0 

Zdržel se:   0 

 

Akademický senát MU schválil změny Statutu MU v navrženém znění. 

 

 



Rektor vzal zpět svůj návrh na hlasování o složení VR ÚVT. 

 

 

4/  Schválení novelizace Statutu FSpS MU 

 

Předseda AS poţádal o vyjádření k věci. 

 

Diskuse: 

 

Mgr. Troubil: Proč se ze statutu vypouštějí pravidla pro udělování stipendií? 

Doc. Reguli: Víme jen to, co je obsahem návrhu. 

Předseda AS: Pravidla pro udělování stipendií nemusí být stanovena vnitřním předpisem fakulty. 

JUDr. Kudrová: Změna fakultního předpisu vychází ze změny ZVŠ a celouniverzitního stipendijního 

předpisu. 

Z pléna: Pokládáte za správné projednávat dokumenty, které jsme obdrţeli včera? 

Předseda AS: Dokument, z něhoţ byl zřejmý obsah předpisu byl znám jiţ dříve, vypracování návrhu 

těsně před zasedáním AS MU bylo kompromisem, návrh lze AS FSpS vrátit. Dosud 

jsem se snaţil ve vztahu k fakultám o co největší vstřícnost. 

JUDr. Kudrová: FSpS stipendijní řád má, je otázka, zda je platný. 

Mgr. Troubil: Není zřejmé, co platí. 

Předseda AS: Jaký názor na věc má legislativní komise? 

Doc. Křepelka: Doporučuji projednání předpisu odloţit a vrátit ho fakultě k přepracování. Měli 

bychom poţadovat, aby takto jednoduché změny byly předkládány formou novely. 

 

Předseda AS dal hlasovat o odloţení projednávání předpisu a jeho vrácení fakultě k dopracování. 

 

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 32. 

 

Pro:  31 

Proti:    0 

Zdržel se:   1   

 

 

Návrh byl schválen, předpis bude vrácen fakultě. 

 

 

5/ Informace a diskuse o postupu přípravy novely zákona o vysokých školách 

 

Rektor přiblíţil členům AS postup projednávání novely ZVŠ. Stěţejní body: akreditace by nadále 

neměly odráţet počty profesorů a docentů, ale vědecký výkon. Přechod ke kontraktovému financování 

nezajistí stabilitu financování VVŠ sám o sobě, ale snad přispěje k vyjasnění pozic pro vyjednávání. 

 

Diskuse: 

 

Prof. Zlatuška: Liším se od rektora v pohledu, ţe je to rozumně připraveno. Celkové ladění je méně 

reformní, výraznější je jen úprava akreditací. Správní rada bude mít větší výkonné 

pravomoci, ale zatím nedává návrh smysl.  SR má mít suspenzívní právo veta proti 

rozhodnutí AS. V legislativním procesu mohou nastat změny v důsledku poslaneckých 

návrhů. Není však jasné, co se vlastně chystá, pozor na podzákonné normy. 

Předseda AS: Poslední verze návrhu mě uklidnila, byla lepší neţ předchozí. 

Doc. Křepelka: Rád bych tlumil nadšení pro kontraktové financování, podle mne není řešením (viz 

nemocnice). 



Rektor. Kontraktové financování na tři roky posílí stabilitu proti změnám z roku na rok, to 

můţe mírně zlepšit situaci. 

Mgr. Troubil: I kdyţ budou dohody na tři roky, změny budou moţné. 

Rektor: To je v pořádku. 

Prof. Zlatuška: Strukturální změny potlačují pravomoci fakult prostřednictvím posílení pravomocí 

rektora. 

Rektor: Povaţuji za pozitivní jakýkoliv posun proti současnému stavu nízké předvídatelnosti. 

Rektor je tlačen do ovlivňování fakult bez formálních pravomocí. Nastavení jasných 

pravidel by prospělo. Je-li rektor odpovědný, není normální, ţe nemá personální 

pravomoci. 

Prof. Zlatuška: Mám zkušenosti s přímými i nepřímými nástroji. Ministerstvo neanalyzovalo současné 

moţnosti nastavení vnitřních pravidel dle platné právní úpravy. Zvyšování pravomocí 

vedení není cestou. 

Doc. Křepelka: Vyjasnění je ţádoucí, minimalistické posílení pravomocí je vhodné. 

 

 

Předseda AS projednávání tohoto bodu ukončil, návrh na přijetí usnesení předloţen nebyl. 

 

 

6/ Různé 

 

Rektor MU sdělil, ţe na příštím zasedání AS MU  bude zahájeno projednávání rozpočtu. 

 

Prorektor Němec sdělil, ţe centrální stipendijní fond byl dotován 600 000,- Kč z fakultních 

stipendijních fondů, sběr ţádostí bude probíhat cca 4x ročně. 

 

 

 

Předseda AS poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání v 17.15 hod.  

 

 

 

Nejbližší řádné zasedání akademického senátu MU bylo svoláno na 

pondělí 11. března 2013. 
 
 

 

 
 

 

 

 

Zapsal:   Jaromír Šín   V Brně, dne 7.3.2013    

 

Text schválil :   Mgr. Michal Bulant, Ph.D., předseda AS MU dne 15.3.2013 

 

Zápis schválen AS MU dne :   8.4.2013   

  

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

Prezenční listina 

Zasedání Akademického senátu MU dne 18. 2. 2013 

Komora akademických pracovníků 

 přítomen nepřítomen 

Právnická fakulta                  

JUDr. Veronika Kudrová x  

Doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. x  

JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.  omluven 

 

Lékařská fakulta 

  

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. x  

Prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.  omluvena 

RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. – předseda komory 

akademických pracovníků 

 omluven 

 

Přírodovědecká fakulta  

  

RNDr. Milan Baláţ, Ph.D. x  

Mgr. Michal Bulant, Ph.D. – předseda AS x  

Doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc. x  

 

Filozofická fakulta 

  

Prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. x  

Prof. PhDr. Petr Osolsobě, CSc.  omluven 

Jeffrey A. Vanderziel, B. A. x  

 

Pedagogická fakulta 

  

Mgr. Petr Najvar, Ph.D. x  

Mgr. Martin Vrubel  omluven 

PaedDr. Jan Šťáva, CSc. x  

 

Ekonomicko-správní fakulta 

  

RNDr. Luboš Bauer, CSc. x  

Ing. Marek Pavlík, Ph.D. x  

Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. x  

 

Fakulta informatiky 

  

RNDr. Pavel Matula, Ph.D. x  

Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. x  

Prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. x  

 

Fakulta sociálních studií 

  

PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.  x 

PhDr. Petr Suchý, Ph.D. x  

PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.  x 

 

Fakulta sportovních studií 

  

PaedDr. Zdeněk Janík  x  

PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D.  omluven 

Doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. x  

Mimofakultní akademická pracoviště   

Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková  omluvena 



 

Prezenční listina 

 

Zasedání Akademického senátu MU dne 18. 2. 2013  

Studentská komora  

 

 

 přítomen nepřítomen 

Právnická fakulta   

Mgr. David Hejč x  

Helena Zrůstová x  

Lékařská fakulta   

Milan Pospíšil x  

Magdalena Varadínková x  

Přírodovědecká fakulta                   

Mgr. Eva Majerová x                   

Mgr. Pavel Souček x  

Filozofická fakulta   

Mgr. Martin Mazánek x  

Mgr. Jiří Ţoudlík x  

Pedagogická fakulta   

Bc. et Bc. Jan Buchta x  

Mgr. Petr Kopečný x  

Ekonomicko-správní fakulta   

Robert Adamčík x  

neobsazeno - - 

Fakulta informatiky   

Lukáš Ručka x  

Mgr. Pavel Troubil – předseda studentské 

komory 

 

x  

Fakulta sociálních studií   

Mgr. Ondřej Mocek x  

Bc. Jiří Kelnar x  

Fakulta sportovních studií   

Mgr. Petr Janáček  x 

Mgr. Adam Blaţek  omluven 

 

 

 

 


