
Akademický senát Masarykovy univerzity 

 Zápis z řádného zasedání ze dne 4. 6. 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 36 senátorek a senátorů,  

  celkem se zasedání zúčastnilo 38 členů AS 

 

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

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

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

  prof. RNDr. Ivana Černá, CSc., prorektorka pro vzdělávací činnost 

  prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., prorektor pro výzkum 

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., prorektor pro záleţitosti studentů 

prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. 

   

Veřejnost   

               

Program: 

1. Schválení programu zasedání a schválení zápisu z minulého zasedání 

2. Projednání záměru rektora jmenovat prorektory 

3. Projednání výroční zprávy o činnosti MU v roce 2011 

4. Projednání výroční zprávy o hospodaření MU v roce 2011 

5. Informace o vývoji finančních závazků MU 

6. Návrh změn Statutu MU – zrušení MPÚ jako vysokoškolského ústavu 

7. Změna Statutu PdF MU 

8. Různé 

 

 

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

je usnášení schopný. 

 

 

1/  Schválení programu zasedání a schválení zápisu z minulého zasedání 

 

Předseda oznámil, ţe vzhledem k chybějícím relevantním podkladům není účelné projednávat věcný 

záměr zákona o univerzitních nemocnicích a tento bod z programu vyřadil. Proti vyřazení bodu nebyly 

vzneseny ţádné námitky, ostatní body zůstaly beze změny. 

 

K zápisu z minulého zasedání vznesl připomínky prof. Zlatuška. Navrhl opravu nepřesností a doplnění 

zápisu o důleţité údaje, k tomu předloţil písemný podklad. Předseda rozhodl o provedení 

poţadovaných změn. 

 

 

2/  Projednání záměru rektora jmenovat prorektory 

 

Rektor seznámil AS se svým záměrem jmenovat 

- prof. PhDr. Ladislava Rabušice, CSc., prorektorem pro akademické záleţitosti (funkci původně 

vykonával prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.) a 

- prof. RNDr. Josefa Janyšku, DSc., prorektorem pro informační technologie. 



Nominace prof. Rabušice byla projednávána na minulém zasedání AS, ale vzhledem 

k nejednoznačnosti vyjádření AS poţádal rektor senát znovu o názor a o podporu jeho nominace. 

Omluvil nepřítomnost prof. Rabušice na zasedání AS z důvodu pracovní cesty do Bruselu, kde 

zastupuje zájmy ČR. Připomněl, ţe prof. Rabušic v roli děkana FSS, jako jeden z prvních na MU, 

upozornil na hranice moţností vývoje MU expanzí a začal připravovat potřebné kvalitativní změny. 

 

Diskuse: 

 

RNDr. Troubil: Studentky dotčené reakcí na svůj článek sice zcela spokojeny nejsou, ale jsem rád, ţe  

prof. Rabušic s nimi zahájil komunikaci. 

Prof. Zlatuška: Ještě k prodluţování doktorského studia Mgr. Nantla na FSS: ověřil jsem si, ţe na FI 

nedošlo k pokračování ve studiu se ziskem 0 kreditů . S nulou kreditů se studuje jako 

v Plzni. Prof. Rabušic nepoţívá důvěry na UK vzhledem k minule zmiňovanému 

posudku. Dále prof. Rabušic nesplnil podmínky zákona o střetu zájmů – do jednoho 

měsíce od ukončení výkonu funkce neodevzdal čestné prohlášení. Čestné prohlášení 

ve lhůtě neodevzdal také bývalý kvestor Ing. Jan Vitula. Svůj hlas nedám. 

PhDr. Suchý: Institut výjimky při 0 kreditech se vyuţívá na různých stupních, nechť se prof. 

Zlatuška obrátí na prof. Strmisku, šéfa oborové rady. K rovnítku FSS = Plzeň. V Plzni 

bylo moţné získat titul za velmi krátkou dobu. Mgr. Nantl studoval dlouho, ale titul 

nezískal. Pan profesor by si měl odpustit takové výrazy. 

Prof. Zlatuška: Jde o autentickou reakci z jiných škol. Kdyby šlo o málo kreditů, je to něco jiného. 

Předseda AS: Máme moţnost poţádat o stanovisko oborovou radu. 

Prof. Zlatuška: Jednalo se mi o pravomoc děkana, ne oborové rady. 

 

O povolení vystoupit na jednání AS poţádal předsedu Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. Předseda AS 

souhlasil. Doktor Binka uvedl tři příklady z nedávné historie, v nichţ prof. Rabušic spolu s doc. 

Malým jednoznačně vstřícně poskytli podporu studentům a jejich aktivitám a převzali na sebe rizika 

s těmito záleţitostmi spojená (Mozaika budoucnosti, Zelené podnikání, Bělorusko). 

 

Předseda AS poţádal prof. Janyšku o několik slov, zejména ve věci situace na ÚVT. Prof. Janyška 

potvrdil, ţe se s touto problematikou seznámil a je připraven přispět k řešení. 

 

Předseda AS zahájil tajné hlasování o obou kandidátech. 

 

Návrh usnesení: 

AS MU vyjadřuje podporu záměru rektora jmenovat prorektory prof. PhDr. Ladislava 

Rabušice, CSc.  a prof. RNDr. Josefa Janyšku, DSc. 

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 38. 

 

KANDIDÁT           ANO            NE    ZDRŽELI SE 

prof. Rabušic   20  9  9 

prof. Janyška   34  0  4 

 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

 

3/ Projednání výroční zprávy o činnosti MU v roce 2011 

 

Úvodní slovo přednesl rektor. V letošním roce dojde u výroční zprávy o činnosti k oslabení její 

propagační funkce. Propagačním materiálem bude publikace Univerzita v číslech. Zpráva bude prostší 

z hlediska grafické úpravy, s niţšími náklady na tisk (bude méně luxusní). Má být zprávou o plnění 



dlouhodobého záměru univerzity. Předloţený text není konečný, bude podroben jazykové korektuře. 

Zprávu je třeba předloţit MŠMT do konce června.  

 

Ke zprávě nebyly ţádné připomínky. 

 

Návrh usnesení:  

Akademický senát schvaluje výroční zprávu o činnosti MU v roce 2011. 

  

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 38. 

 

Pro:  38 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

 

4/ Projednání výroční zprávy o hospodaření MU v roce 2011 

 

Výklad o obsahu zprávy o hospodaření podal kvestor na základě její podrobné prezentace. Seznámil 

AS stručně také s obsahem zprávy auditora a s jeho výrokem – bez výhrad. Upozornil na trendy 

vývoje základních zdrojů financování univerzity: 

- normativní dotace – pokles; 

- účelové dotace – růst; 

- hospodářská činnost – slabý růst. 

Průměrná mzda na MU činila v r. 2011 39 465,- Kč. Podíl mezd na neinvestičních nákladech je 50%. 

 

Ke zprávě nebyly ţádné připomínky. 

 

Návrh usnesení:  

Akademický senát schvaluje výroční zprávu o hospodaření MU v roce 2011. 

  

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 38. 

 

Pro:  38 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

 

 

5/ Informace o vývoji finančních závazků MU 

 

Kvestor podal AS přehled o dlouhodobých finančních závazcích MU, zejména těch, které vyplývají 

z návratné finanční výpomoci poskytnuté MU. Podrobně vysvětlil obsah podkladových materiálů. 

Vedení MU bude usilovat o sníţení splátek, které mají od r. 2012 dosahovat 88 mil. Kč/rok, coţ 

vzhledem k objemu prostředků, které MU ročně obdrţí od státu (cca 1,95 mld. Kč), představuje 

velkou finanční zátěţ. 

 

 

 



Diskuse: 

 

Jan Kadlec: Jaké důsledky můţe mít v budoucnosti sankce 300 000 Kč, kterou ÚOHS udělil MU 

v souvislosti s veřejnou zakázkou v rámci výstavby UKB? 

Kvestor: V důsledku rozhodnutí ÚOHS by MŠMT mohlo investiční náklady na předmětnou 

stavbu povaţovat za neuznatelné a MU by je musela hradit z vlastních zdrojů. Jedná se 

o částku téměř 90 mil. Kč. MU povaţuje rozhodnutí ÚOHS za nesprávné, zvaţuje 

moţnost obrany správní ţalobou. 

Rektor: Věcně jde o názor úřadu na kvalifikační podmínky. Pokud výklad ÚOHS nedovolí 

investorům stanovit (zákonem dovolené) vlastní podmínky, značně vzrostou rizika 

investic. 

Prof. Zlatuška: Podnět na ÚOHS podal za MŠMT Ing. Jan Vitula. 

Rektor: Problém je ve výkladu zákona o veřejných zakázkách, který uplatňuje ÚOHS. Více 

škol má podobný problém. 

 

Bez návrhu na usnesení. 

 

 

6/  Návrh změn Statutu MU – zrušení MPÚ jako vysokoškolského ústavu 

 

Rektor objasnil důvody návrhu změny postavení MPÚ v rámci vnitřní struktury MU. Toto pracoviště 

jiţ několik let směřuje k těsnějšímu sepětí s FSS a nyní přichází návrh na jeho opětovné začlenění do 

struktury fakulty. 

 

Diskuse: 

 

JUDr. Škop: Proč se návrh projednává právě dnes? 

PhDr. Suchý: MPÚ působí na MU jiţ mnoho let. Nejprve byl součástí PrF, později FSS, pak byl 

samostatným vysokoškolským ústavem. Nyní bude mít FSS opět vnitrofakultní 

výzkumný institut. 

 

Předseda AS zahájil hlasování. 

 

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 35. 

 

Pro:  34 

Proti:    0 

Zdržel se:   1 

 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

 

 

 

7/  Změna Statutu PdF MU 

 

Důvody změn statutu PdF vysvětlil dr. Najvar. Nové znění statutu odráţí organizační změny na fakultě 

vyvolané aktuální finanční situací – je třeba šetřit. Dochází ke sloučení kateder – z pěti původních 

budou dvě nové. 



 

Návrh usnesení: 

 

Předseda AS zahájil hlasování. 

 

Návrh usnesení:  

Akademický senát schvaluje změnu Statutu PdF MU v navrženém znění, které tvoří přílohu 

tohoto zápisu. 

  

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 35. 

 

Pro:  35 

 

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 

 

 

 

8/  Různé 

 

a) Rektor poděkoval všem, kdo se zúčastnili poslední evaluace. Z evaluační návštěvy EUA 

vzejde pro MU cenný materiál, psaná zpráva bude k dispozici v září. 

 

Diskuse: 

 

Prof. Zlatuška: Panu rektorovi je třeba vyslovit uznání za odvahu, ţe k evaluaci přistoupil. Poslední 

evaluace proběhla na MU ještě za mého působení ve funkci. Je jen škoda, ţe 

doporučení z posledních (celkem tří) evaluací zapadla pod stůl. 

Rektor: Všechna doporučení pod stůl určitě nezapadla. 

 

 

b) Předseda studentské komory seznámil AS s problémem sniţování stipendií studentů 

doktorských studijních programů, k němuţ – v rámci úspor – přistoupily některé fakulty. Studentská 

komora AS nepovaţuje tento trend za dobrý. Jednak vzhledem k ambicím MU, ale i vzhledem k růstu 

ţivotních nákladů. Proto přijala usnesení, vyzývající fakulty k vyrovnání poklesu. SK ţádá AS 

o zváţení, zda by usnesení ve věci mohlo být přijato celým senátem. 

 

Diskuse: 

 

Doc. Němec: Dokonce i uvnitř jedné fakulty je různá výše stipendií. Alespoň minimální hranice by 

měla být pro celou MU stejná. Dále by mělo stipendium být motivační. Tuto věc, která 

mi v zásadě nepřísluší, předám novému prorektorovi. MU se tímto problémem bude 

zabývat. 

Rektor:  Zabývali jsme se tím opakovaně a mělo by dojít ke sjednocení základního spektra 

stipendijních programů včetně doktorských na celé MU. Poţádám děkany 

o podrobnější zprávu. 

Doc. Mazal: Na PřF Ústav chemie výpadek prostředků na stipendia vykryl, Ústav experimentální 

biologie nikoliv. Problém beru za svůj a projednám ho,  nalézt zdroje k doplnění 

sníţených příjmů je potřeba. 

 

Předseda AS souhlasil s návrhem, aby o usnesení hlasoval AS MU jako celek, nikdo neměl námitky, 

proto zahájil hlasování. 

 

 



 

 

Návrh usnesení: 

 

Akademický senát MU vyzývá fakulty MU, aby nesnižovaly doktorská stipendia, a apeluje na 

ně, aby hledaly jiné zdroje, kterými by kompenzovaly výpadek na straně příjmů ze státního 

rozpočtu na tento účel určených. Snižování doktorských stipendií vysílá negativní signál, který 

jde proti deklarovanému trendu podpory doktorského studia. 

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 34. 

 

Pro:  32 

Proti:    0 

Zdrželi se:   2 

 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

 

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

 

 

Nejbližší řádné zasedání akademického senátu MU se bude konat 

 

dne 24. září 2012. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zapsal: Jaromír Šín     

 

 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 
 Prezenční listina 

Zasedání Akademického senátu MU dne 4. 6. 2012 

Komora akademických pracovníků 

 přítomen nepřítomen 

Právnická fakulta   

Prof. JUDr. Karel Marek, CSc. x  

Doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. x  

JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D. x  

 

Lékařská fakulta 

  

Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.  omluvena 

Prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. x  

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

komory akademických pracovníků 
x  

 

Přírodovědecká fakulta  

  

RNDr. Milan Baláţ, Ph.D. x  

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

Doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc. x  

 

Filozofická fakulta 

  

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

Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.  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.  omluven 

Doc. 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. x  

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

Mimofakultní   

Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková x  



 

 

Prezenční listina 

 

Zasedání Akademického senátu MU dne 4. 6. 2012  

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  omluven 

Mgr. Petr Kopečný x  

Ekonomicko -správní  fakulta   

Róbert Adamčík x  

Jan Kadlec x  

Fakulta informatiky   

Lukáš Ručka x  

RNDr. Pavel Troubil – předseda studentské 

komory 
x  

Fakulta sociálních studií   

Bc. Karel Gargulák x  

Bc. Jiří Kelnar  omluven 

Fakulta sportovních studií   

Mgr. Petr Janáček  omluven 

Bc. Pavel Myšák x  

 

 

 

 

 


