
Akademický senát Masarykovy univerzity 

 Zápis z řádného zasedání ze dne 6.5.2013   (Přílohy) 

Čj. MU/28984/2013/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 26 senátorů a senátorek; 

v průběhu jednání se dostavili 2 senátoři; 

  celkem se zasedání zúčastnilo 28 členů AS 

 

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

  doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor 

  doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D., děkan FSS 

 prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., prorektor pro rozvoj 

  

Veřejnost   

               

Program: 1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání  

2. Výroční zpráva o činnosti MU v roce 2012 

3. Výroční zpráva o hospodaření MU v roce 2012  

4. Statut FSS MU  

5. Zákon o univerzitních nemocnicích 

6. Vyjádření rektora k rozpočtu CEITEC MU  

7. Studentské jízdné  

8. Různé 
 

 

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

usnášeníschopnost AS MU. 

 

 

1/  Schválení programu a zápisu z minulého zasedání  

 

Předseda AS navrhl program zasedání AS. K návrhu programu neměl nikdo z přítomných připomínky. 

 

Předseda AS dále navrhl schválit zápis ze zasedání AS ze dne 8.4.2013. K zápisu neměl nikdo 

z přítomných připomínky. Zápis ze dne 8.4.2013 byl dnešního dne schválen AS. 

 

 

2/  Výroční zpráva o činnosti MU v roce 2012 

 

Rektor informoval senátory o obsahu výroční zprávy. Dále uvedl, ţe zpráva bude ještě podrobena 

jazykové korektuře. 

 

Senátor Ručka uvedl, ţe zpráva obsahuje chybné údaje týkající se FI. Senátor Troubil doplnil, ţe 

zpráva obsahuje chybné údaje o počtu studentů od r. 2011 a upozornil na některé konkrétní pasáţe 

zprávy (tab. 24, tab. 55 řádek 7). 

 

Předseda AS MU dal hlasovat o schválení výroční zprávy.  

 

http://is.muni.cz/do/rect/AS/zapisy/Zapis_AS_06_05_2013.doc?info=1


Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 26. 

 

Pro:    25 

Proti:    0 

Zdržel se:   1 

 

Akademický senát MU schválil výroční zprávu o činnosti MU v roce 2012. 

 

Přijaté usnesení:  

 

Akademický senát schvaluje výroční zprávu o činnosti MU v roce 2012. 

 

 

3/ Výroční zpráva o hospodaření MU v roce 2012 

 

Kvestor představil výroční zprávu o hospodaření MU a uvedl, ţe proběhl audit s výrokem „bez  

výhrad“. 

 

Přichází senátor prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. 

 

Proběhla diskuse o Správě kolejí a menz Masarykovy univerzity (SKM MU).  Kvestor v diskusi uvedl, 

ţe výsledek hospodaření, který částečně vznikl osvobozením některých činností od odvodů, bude 

pouţit na investice do menz a jejich vybavení v UKB a uvedl, ţe je nutné také brát v úvahu, ţe SKM 

MU provozuje více objektů. Menzy v UKB nevykazují zisk, ale po zaběhnutí by mělo dojít 

k zrovnoměrnění výsledku hospodaření. Prorektor Němec uvedl, ţe v létě dojde k investicím do 

opravy kolejí, zejména sociálního zařízení. Dále uvedl, ţe probíhá analýza investic, kdy cílem MU je 

nabídnout kvalitnější ubytování. 

 

Předseda AS MU dal hlasovat o schválení výroční zprávy. 

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 27. 

 

Pro:  27 

Proti:    0 

Zdržel se:   0 

 

Akademický senát MU schválil výroční zprávu o hospodaření MU v roce 2012. 

 

Přijaté usnesení:  

 

Akademický senát schvaluje výroční zprávu o hospodaření MU v roce 2012. 

 

 

4/ Statut FSS MU  
 

Děkan FSS představil novelizaci Statutu FSS.  

 

Doc. Křepelka přednesl stanovisko Legislativní komise AS, která se sešla před zasedáním AS. 

Stanovisko legislativní komise je kladné, konstatuje, ţe novelizace Statutu FSS je slučitelná se 

zákonem o vysokých školách a univerzitními předpisy. Doc. Křepelka doporučil vyvarovat se 



v budoucnu ustanovení duplicitních s vyššími předpisy a doporučil, aby novely byly předkládány ve 

standardní podobě (obdobně jako novely zákonů) kvůli snadné identifikovatelnosti změn. 

 

Senátor Troubil poloţil otázku, proč je ve Statutu FSS v čl. 14 odst. 4 uvedena formulace: „Rektor 

univerzity můţe …, na návrh děkana fakulty, poplatky spojené se studiem … sníţit, prominout nebo  

odloţit ...“. Konstatoval nicméně, ţe tato připomínka není zásadní, protoţe nejde o novelizovanou část 

Statutu. Děkan FSS uvedl, ţe rektor je nejvyšší instance a odvolání se děje prostřednictvím děkana. 

Senátor Troubil je toho názoru, ţe děkan by měl rozhodnout, nebo věc postoupit rektorovi. Rektor ve 

věci tedy nejedná „na návrh děkana“. Doc. Křepelka uvedl, ţe první instance (děkan) můţe vyhovět, 

pokud nevyhoví, tak věc postoupí. Je zde analogie s orgány veřejné správy. Ustanovení lze chápat tak, 

ţe je v souladu se zákonem o VŠ. Rektor poţádal prorektora Němce, aby výhledově podrobil fakultní 

předpisy v oblasti poplatků za studium revizi. Doc. Křepelka k tématu dále upozornil na konkrétní 

formulaci problematiky v příl. č. 6 Statutu MU – Poplatky spojené se studiem, kde je pouţito spojení 

„děkan předá rektorovi“ (čl. 10 odst. 4 Statutu).  

 

Předseda AS MU dal hlasovat o schválení novely Statutu FSS.  

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 27. 

 

Pro:  26 

Proti:    0 

Zdržel se:   1 

 

Akademický senát MU schválil novelu Statutu FSS. 

 

Přijaté usnesení:  

 

Akademický senát schvaluje Statut FSS MU v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu. 

 

 

5/ Zákon o univerzitních nemocnicích 
 

Prorektor Bareš podal senátorům zprávu o připravovaném zákoně.  

 

Odchází děkan FSS. 

 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil a nebylo navrţeno ţádné usnesení.  

 

 

6/ Vyjádření rektora k rozpočtu CEITEC MU 

 

Rektor uvedl, ţe 24.4.2013 proběhlo jednání o vnitřním rozpočtu ústavu Ceitec MU a informoval 

senátory o dalším postupu. 

 

Přichází senátorka JUDr. Veronika Kudrová, Ph. D. 

 

Rektor uvedl, ţe rozpočet bude příští týden postoupen vědecké radě a CŘS Ceitec a neměl by být 

předmětem sporů. 

 

Kvestor informoval senátory o rozpočtu a o důvodech, proč byla jednání o něm komplikovaná. 

Pravidla rozdělení uvnitř Ceitecu mezi výzkumné skupiny musí být výrazně detailnější. Probíhá 

příprava pravidel pro finanční kontrolu.  



7/ Studentské jízdné 

 

Proběhla diskuse o navrţeném usnesení ohledně ministerstvem dopravy plánované redukce nařízených 

slev z jízdného. Poté dal předseda AS MU hlasovat. 

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 28. 

 

Pro:  20 

Proti:    0 

Zdržel se:   8 

 

Akademický senát MU schválil návrh usnesení. 

 

Přijaté usnesení:  

 

Akademický senát Masarykovy univerzity (AS MU) nesouhlasí s návrhem Ministerstva dopravy na 

ukončení nařizování slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě nad rámec zákona č. 329/2011 Sb., 

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, s platností 

od 1.7.2013, které vyplývá z materiálu „Problematika státem nařízených slev z jízdného ve veřejné 

osobní dopravě“, č.j. 2/2013-410-TAR/3. Akademický senát tak plně podporuje stanovisko 

Studentské komory Rady vysokých škol ze dne 4. března 2013. 

 

Vědom si pouze pětinového podílu Brňanů na počtu studentů brněnských vysokých škol, AS MU 

vyjadřuje obavu z možných následků takového kroku a jeho dopadu na ekonomickou situaci 

studentů. Výsledkem může být zvýšení nedostupnosti studia a snížení inkluzivity školství. Tento krok 

je také v rozporu s přijatou evropskou strategií Evropa 2020, která podporuje mobilitu studentů. 

 

AS MU také upozorňuje, že zvýšení finanční náročnosti studia může vést k nárůstu řádně 

neukončených studií, což je krok vedoucí kontra národní strategie v rámci strategie Evropa 2020, 

která předpokládá snížení počtu žáků předčasně opouštějících vzdělávací zařízení. 

 

AS MU si je vědom problémů, včetně rozpočtových, na něž Ministerstvo dopravy upozorňuje, 

nicméně nepovažuje plošné seškrtání za řešení. Vyzývá tak k systémovému řešení, které neohrozí 

mobilitu studentů a žáků za vzděláním. 

 

AS MU vyzývá Ministerstvo dopravy k přehodnocení svého plánu a vypracování širší 

analýzy dopadů případného zrušení slev na socioekonomickou situaci studentů. 

 

 

8/ Různé 

 

Předseda AS informoval senátory, ţe JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. se stal proděkanem pro 

bakalářské studium a akreditované programy CŢV na PrF a k 1. květnu 2013 tak zanikl jeho mandát 

senátora. Vzhledem k nedostatku náhradníků je pozice v AS za PrF dočasně neobsazena. 

 

Dále proběhla krátká diskuse o Centru občanského vzdělávání.  

 

Předseda AS poděkoval na závěr přítomným za účast a ukončil zasedání v 17.20 hod.  

 

 

Nejbližší řádné zasedání akademického senátu MU bylo svoláno na 3. června 2013. 

 



Zapsal:   Petr Konopáč    V Brně, dne 20.5.2013    

 

Text schválil:   Mgr. Michal Bulant, Ph.D., předseda AS MU, dne  23. 5. 2013 

 

Zápis schválen AS MU dne:     3. 6. 2013 

  

 



Příloha č. 1 
 Prezenční listina 

Zasedání Akademického senátu MU dne 6.5.2013 

Komora akademických pracovníků 
 

 přítomen nepřítomen 

Právnická fakulta   

JUDr. Veronika Kudrová, Ph. D. x  

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. x  

 

Lékařská fakulta 

  

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. x  

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

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

akademických pracovníků 

x  

 

Přírodovědecká fakulta  

  

RNDr. Milan Baláţ, PhD. x  

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

Doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.  omluven 

 

Filozofická fakulta 

  

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

Prof. PhDr. Petr Osolsobě, CSc. x  

Jeffrey A. Vanderziel, B. A. x  

 

Pedagogická fakulta 

  

Mgr. Petr Najvar, Ph.D. x  

Mgr. Martin Vrubel  omluven 

PaeDr. Jan Šťáva, CSc. x  

 

Ekonomicko-správní fakulta 

  

RNDr. Luboš Bauer, CSc. x  

Ing. Marek Pavlík, Ph.D.  omluven 

Ing. Radoslav Škapa, PhD. x  

 

Fakulta informatiky 

  

RNDr. Pavel Matula, Ph.D. x  

Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.  omluven 

Prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. x  

 

Fakulta sociálních studií 

  

PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. x              

PhDr. Petr Suchý, Ph.D.  omluven 

PhDr. Zdeněk Sychra, Ph. D. x            

 

Fakulta sportovních studií 

  

PaedDr. Zdeněk Janík  x  

PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. x  

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

 

Mimofakultní 

  

Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková x  



Prezenční listina 

 

Zasedání Akademického senátu MU dne 6.5.2013 

Studentská komora  

 

 

 přítomen nepřítomen 

Právnická fakulta   

Mgr. David Hejč  omluven 

 Helena Zrůstová  omluvena 

Lékařská fakulta   

Milan Pospíšil  omluven 

Magdalena Varadínková  omluvena 

Přírodovědecká fakulta                   

Mgr. Eva Majerová            omluvena    

Mgr. Pavel Souček  omluven 

Filozofická fakulta   

Mgr. Martin Mazánek  omluven 

Mgr. Jiří Ţoudlík x  

Pedagogická fakulta   

Bc. et Bc. Jan Buchta x  

Mgr. Iva Schlixbierová x  

Ekonomicko -správní  fakulta   

Robert Adamčík  omluven 

 Ondřej Michalovský  x 

Fakulta informatiky   

Lukáš Ručka 
 

x  

RNDr. 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 

 

 

 

 

 


