
Akademický senát Masarykovy univerzity 

 Zápis z řádného zasedání ze dne 14. 5. 2012 

 

 

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

zápisu;  

 

 při zahájení zasedání AS MU bylo přítomno 30 senátorů a senátorek,  

  celkem se zasedání zúčastnilo 32 členů AS 

 

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

  prof. PhDr. Petr Fiala, PhD., LL.M., ministr školství, mládeţe a tělovýchovy 

  prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 

   

Veřejnost   

               

Program: 

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

zasedání 

2. Pořizování audiozáznamu ze zasedání AS MU 

3. Vyjádření AS k záměru rektora jmenovat a odvolat prorektory 

4. Věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích 

5. Novela Statutu Lékařské fakulty MU 

6. Výhled rozpočtu MU na rok 2013 

7. Nominace náhradníka do Rady VŠ 

8. Volba členů legislativní komise 

9. Vystoupení pana Pavloviče k výrokům prof. Zlatušky na zasedání AS MU 

dne 2.února 2012 

10. Různé 

 

 

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

usnášeníschopnost AS MU. 

 

 

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

 

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

zasedání AS, které se konalo dne 2.dubna 2012. Připomínky k programu ani zápisu nebyly vzneseny. 

Ze strany SK AS MU byl navrţen další bod jednání – schválení nominace náhradníka do SK Rady VŠ. 

 

2/  Pořizování audiozáznamu ze zasedání AS MU 

 

Předseda AS zahájil diskusi k tématu, zda má AS MU povolit pořizování audiozáznamu svých 

jednání. V diskusi zazněly rozporuplné názory, od souhlasu s pořizováním záznamu aţ po naprostý 

nesouhlas, odůvodněný zejména moţnou autocenzurou. Poté předseda AS zahájil hlasování k tomuto 

tématu 

 

Návrh usnesení: 

 

Akademický senát MU pověřuje předsedu AS MU zajištěním pořizování audiozáznamu ze zasedání 

senátu. 



 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování  30. 

 

Pro :  8 

Proti:  14 

Zdržel se: 8 

 

Akademický senát MU neschválil , aby byl předseda AS pověřen zajištěním nahrávání.  

 

 

3/ Vyjádření AS k záměru rektora jmenovat a odvolat prorektory 

 

Rektor Bek informoval AS o rezignaci prof. Fialy na funkci prorektora pro akademické záleţitosti 

k termínu  15. května z důvodu svého  jmenování do funkce ministra školství, mládeţe a tělovýchovy. 

Rektor dále informoval senát o svém záměru doplnit počet prorektorů na 6, z toho důvodu navrhl AS 

k vyjádření nominaci dvou kandidátů : 

Prof. Rabušice z FSS na funkci prorektora pro akademické záleţitosti místo prorektora Fialy  a 

doc. Malého, stávajícího děkana ESF, na funkci prorektora pro strategii, dohled nad vnitřní 

legislativou a zahraniční vztahy. Rektor Bek oba kandidáty stručně představil, zdůraznil jejich kvality 

a zkušenosti a informoval AS, ţe doc. Malý by v případě souhlasu AS byl jmenován od 1.7. (případně 

později) s ohledem na potřeby fakulty,  vyplývající z jeho děkanské funkce. Poté poţádal rektor AS 

o vyjádření k navrhovaným kandidátům. 

 

V nastalé diskusi bylo vzneseno na prof. Rabušice několik dotazů a připomínek senátorů. Mgr. Troubil 

kritizoval jeho reakci na články dvou studentek FSS v časopisu Halas, prof. Zlatuška se dotazoval na 

nestandardní  prodluţování  Ph.D. studia dnešního prvního náměstka MŠMT Mgr.Jiřího Nantla, 

LL.M. na FSS v době, kdy byl prof. Rabušic děkanem (reagoval i PhDr. Suchý s tím, ţe výjimky pro 

pokračování ve studiu s nula získanými kredity se běţně pouţívají na všech fakultách), Bc. Gargulák 

se informoval o angaţmá kandidáta v proreformním dopise akademiků.   

Prof. Zlatuška dále prezentoval výhrady k prof. Rabušicovi  v souvislosti s jeho non lege artis 

expertízou k Výzkumu akademických  pracovníků VŠ. 

 

Během diskuse vystoupil bývalý prorektor prof. Fiala, aby se rozloučil s Akademickým senátem a 

poděkoval mu za dobrou spolupráci. 

Po diskusi následovalo tajné hlasování, v němţ se AS MU vyjadřoval k navrţeným kandidátům na 

prorektory. 

 

Návrh usnesení:  

 

Akademický senát vyjadřuje podporu kandidátovi na prorektora , tak  jak byl navržen  rektorem 

MU. 

  

Hlasování o prof. Rabušicovi : 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování  31. 

 

Pro :  15 

Proti:  6 

Zdržel se: 10 

 

Akademický senát MU nevyjádřil podporu prof.Rabušicovi jako kandidátovi na místo 

 prorektora MU. 



 

Hlasování o doc. Malém : 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování  31. 

 

Pro :  27 

Proti:  1 

Zdržel se: 3 

 

Akademický senát MU vyjádřil podporu doc. Malému  jako kandidátovi na místo prorektora  

MU. 

 

K proběhlému hlasování se vyjádřil doc. Malý v tom smyslu, ţe přijal nabídku rektora s tím, ţe  

bude jmenován i prof. Rabušic. Rektor lituje, ţe většina diskuse s prof. Rabušicem byla  

vedena osobně a vůbec se nezaměřovala na jeho odborné kvality. 

 

4/ Věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích 

 

Dále se ujal slova prof. Bareš a informoval AS o připravovaném věcném záměru zákona 

o univerzitních nemocnicích a  jeho různých aspektech, zejména pak o potenciálních přínosech  a 

 rizicích.  

 

Předseda AS  poděkoval za přednesení informace. 

 

5/ Novela Statutu Lékařské fakulty MU 

 

Předseda AS dal po dotazu na připomínky k předloţené novele Statutu LF MU hlasovat o návrhu  

usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

 

Akademický senát MU schvaluje novelu Statutu Lékařské fakulty MU. 

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování  31. 

 

Pro :  31 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

Akademický senát MU schválil novelu Statutu Lékařské fakulty MU. 

 

 

6/  Výhled rozpočtu MU na rok 2013 

 

Rektor MU omluvil nepřítomnost kvestora MU z pracovních důvodů a informoval senát o záměrech,  

souvisejících s rozpočtem MU. Hovořil zejména o plánované redukci počtu přijímaných studentů  

v bakalářských a magisterských  programech, kterou plánuje MŠMT. Podobná situace je i  

v doktorských programech, kde je to však v rozporu s vizí dalšího rozvoje MU. V oblasti 

rozpočtového výhledu je situace stále méně předvídatelná a pokud nedojde ke  

korekci, půjde o propad v rozpočtu aţ ve výši 10% . Na závěr svého vystoupení rektor podotkl, ţe  

současným vítězem debat jsou soukromé vysoké školy, které budou flexibilně vykrývat poptávku. 

Podrobná debata o výroční zprávě o hospodaření bude probíhat na červnovém zasedání senátu. 



 

7/  Nominace náhradníka do studentské komory Rady VŠ 

 

Předseda SK Mgr. Troubil poţádal AS o hlasování ve věci následujícího usnesení: 

 

Návrh usnesení: 

 

Akademický senát MU deleguje na návrh SK Hanu Bendžíkovou  jako náhradnici delegáta MU do  

studentské komory rady VŠ. 

 

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování  31. 

 

Pro :  30 

Proti:  0 

Zdržel se: 1   

 

 

Akademický senát MU deleguje na návrh  SK Hanu Bendžíkovou  jako náhradnici delegáta MU  

do Rady VŠ. 

 

 

8/  Volba členů legislativní komise 

 

Legislativní komise je v tuto chvíli tvořena pouze jejím předsedou doc. Filipem Křepelkou. Do 

legislativní komise AS MU byli dále navrţeni : 

 

Helena Zrůstová,  David Hejč, Karel Gargulák , Milan Pospíšil , Veronika Kudrová, Michal Vašečka a 

Milan Baláţ 

 

Hlasování bylo provedeno tajně. 

 

Návrh usnesení: 

 

Akademický senát MU jmenuje navržené členy legislativní komise. 

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování  31. 

 

Pro :  29 

Proti:  0 

Zdržel se: 2 

 

Akademický senát MU jmenoval navržené členy legislativní komise. 

 

 

 

 

 

 



9/  Vystoupení dr. Pavloviče k výrokům prof. Zlatušky na zasedání AS MU dne 

  2.února 2012 

 

Předseda AS informoval, ţe o vystoupení na zasedání senátu poţádal dr. Pavlovič, kterému dal 

předseda AS  tímto prostor. 

Pan Pavlovič se ve svém vystoupení ohradil proti údajným  uráţlivým výrokům prof. Zlatušky na 

mimořádném zasedání AS MU dne 2.2.2012.   Prof.Zlatuška poloţil několik  konkrétních otázek ke 

smlouvě mezi FI a firmou Manta   k fingovanému  vykazování výsledků s cílem legitimizovat 

získávání finančních prostředků z JIC, kde z odpovědí vyplynulo, ţe pan Pavlovič v době svého 

působení jako projektový manaţer několikrát překročil své pravomoci. 

 

10/  Různé 

 

Rektor MU informoval o zprávě Odboru kontroly ve věci případu  RNDr. Kohoutkové, na který se 

dotazoval prof. Zlatuška. Ze zprávy mj. vyplynulo, ţe : 

1) nařízení dovolené dr. Kohoutkové nebylo v souladu s platnými předpisy; 

2) změna pracovní smlouvy, která jí byla navrţena, kolidovala s příslušnými ustanoveními ZP; 

3) v inkriminovaném období dr. Kohoutková neměla zajištěny řádné podmínky pro práci, avšak na 

tuto skutečnost nereagovala předepsaným způsobem tzn. nesplnila oznamovací povinnost stanovenou 

ZP; 

4) postup Ing. Rychnovského vůči dr. Kohoutkové vykazuje v daném případě známky šikany. 

 

 

Na závěr byla ještě rektorem MU sděleno, ţe zpráva o hospodaření bude projednána na příštím 

zasedání AS MU. 

 

Předseda AS poděkoval na závěr přítomným za účast a ukončil zasedání v 18.40.  

 

 

Nejbližší řádné zasedání akademického senátu MU bylo stanoveno na 4.června  2012. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zapsala : Mona Nechvátalová     

 

Mgr. Michal Bulant, Ph.D., předseda AS MU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 
 Prezenční listina 

Zasedání Akademického senátu MU dne 14.5.2012 

Komora akademických pracovníků 

 
 přítomen nepřítomen 

Právnická fakulta   

Prof. JUDr. Karel Marek, CSc.  omluven 

doc.JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. x  

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

 

Lékařská fakulta 

  

prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. x  

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

RNDr. Josef Tomandl, Ph. D. x  

 

Přírodovědecká fakulta  

  

RNDr.Milan Baláţ, PhD.  omluven 

Mgr.Michal Bulant, Ph. D. 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  x 

PaeDr. Jan Šťáva, CSc. x  

 

Ekonomicko-správní fakulta 

  

RNDr.Luboš Bauer, CSc. x  

Ing. Vladimír Ţítek, Ph.D. x  

Ing.Radoslav Škapa, PhD. x  

 

Fakulta informatiky 

  

RNDr.Pavel Matula, Ph.D. x  

Prof.RNDr.Jiří Zlatuška, CSc. x  

Prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.  omluven 

 

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. x  

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

Mimofakultní   

Mgr.Lenka Zouhar Ludvíková  omluvena 



 
 

Prezenční listina 

 

Zasedání Akademického senátu MU dne 14.5.2012  

Studentská komora  

 

 

 přítomen nepřítomen 

Právnická fakulta   

Mgr.David Hejč X  

 Helena Zrůstová X  

Lékařská fakulta   

Milan Pospíšil  omluven 

Magdalena Varadínková X  

Přírodovědecká fakulta                   

Mgr. Eva Majerová                   omluvena 

Mgr. Pavel Souček                    omluven 

Filozofická fakulta   

Mgr. Martin Mazánek X  

Mgr. Jiří Ţoudlík  omluven 

Pedagogická fakulta   

Bc. et Bc. Jan Buchta X  

Mgr.Petr Kopečný  omluven 

Ekonomicko -správní  fakulta   

Robert Adamčík X  

 Jan Kadlec X  

Fakulta informatiky   

Lukáš Ručka X  

Mgr. Pavel Troubil X  

Fakulta sociálních studií   

Bc. Karel Gargulák X  

Bc. Jiří Kelnar X  

Fakulta sportovních studií   

Mgr. Petr Janáček  omluven 

Bc. Pavel Myšák  omluven 

 

 

 

 

 


