
Akademický senát Masarykovy univerzity 

 Zápis z řádného zasedání ze dne 5.3.2012 

 

 

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

zápisu;  

 při zahájení zasedání AS MU bylo přítomno 35 senátorů, celkem se zasedání 

zúčastnilo 37 členů AS 
 

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

  prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 

  prof. Ing .Petr Dvořák, CSc. 

   

Veřejnost   

               

Program: 

1. Návrh programu zasedání a projednání zápisu z minulého zasedání 

2. Ustavení ekonomické komise AS MU a informace o zvolení předsedy Komory 

akademických pracovníků 

3. Návrh na ustavení legislativní komise AS MU a volba jejího předsedy  

4. Schválení delegáta PřF do Rady vysokých škol 

5. Schválení návrhu rektora na jmenování externího člena Vědecké rady MU 

6. Informace ohledně Ústavu výpočetní techniky 

7. Informace o vývoji v oblasti vysokoškolské legislativy 

8. Organizační záležitosti AS – termíny zasedání, dokumentace činnosti AS, 

senátní rozpočet 

 

 

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

usnášeníschopnost AS MU. 

 

 

1/  Návrh programu zasedání  a projednání  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 2.února 2012. Zápis byl autorizován rektorem MU, prof.Zlatuškou a 

předsedou AS. Ing. Ţítek vznesl připomínku, ţe zápis nebyl zcela přesný ve věci schválení novely 

Statutu ESF. Předseda informoval senát, ţe zápisy ze zasedání senátu budou vedeny stručnější formou. 

Další připomínky k zápisu nebyly vzneseny. 

 

 

2/  Ustavení ekonomické komise AS MU a informace o zvolení předsedy Komory  

  akademických pracovníků 

 

 

Dále bylo projednáno ustavení ekonomické komise senátu.  Po projednání navrhl předseda AS ke 

schválení následující text usnesení : 

 

Akademický senát MU ustavuje ekonomickou komisi ve složení : 

 předseda komise Ing.Vladimír Žítek (ESF), členové z řad akademických pracovníků: Vanderziel 

(FF), Jurajda (LF), Matyska (FI), Večeřová (FSpS), Mazal (PřF), Krpec (FSS), Vrubel (PdF), 

Radvan (PrF) a členové nominováni za Studentskou komoru AS : Kadlec, Zrůstová, Adamčík. 



Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování  36. 

 

Pro :  35 

Proti:  0 

Zdržel se: 1 

 

Akademický senát MU schválil formou usnesení složení ekonomické komise senátu. 

 

Dále předseda AS informoval senát, ţe předsedou Komory akademických pracovníků byl na zasedání   

komory zvolen  RNDr. Tomandl. 

 

 

3/  Návrh na ustavení legislativní komise AS MU a volba jejího předsedy  

 

Předseda AS informoval přítomné senátory a senátorky o potřebě existence legislativní komise jako 

opory v oblasti připomínkování a přípravy interních předpisů univerzity. Navrhl, aby se předsedou 

legislativní komise senátu stal doc. Křepelka.  Předseda  AS přednesl návrh textu usnesení k ustavení 

legislativní komise senátu a dal o návrhu hlasovat. 

 

Návrh usnesení:  

 

Akademický senát ustavuje legislativní komisi. 

  

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování  36. 

 

Pro :  36 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

Akademický senát MU schválil formou usnesení ustavení legislativní  komise senátu. 

 

 

Následovala volba předsedy legislativní komise formou tajného hlasování. Volební lístky byly 

vybrány a hlasy sečteny volební komisí ve sloţení: Gargulák, Nechvátalová. 

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování  36. 

 

Pro :  34 

Proti:  0 

Zdržel se: 2 

 

Akademický senát MU schválil tajným hlasováním doc.Křepelku za předsedu legislativní 

komise Akademického  senátu MU. 

 

 

 

 

 



4/ Schválení delegáta PřF do Rady vysokých škol 

 

Předseda AS dal hlasovat o schválení navrţeného kandidáta  Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D. z 

 Přírodovědecké  fakulty  MU do  Rady vysokých škol. 

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování  36. 

 

Pro :  36 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

Akademický senát MU deleguje Mgr.Tomáše Kašparovského, Ph.D. na návrh AS PřF MU  za  

zástupce  PřF MU v Radě vysokých škol. 

 

 

5/ Schválení návrhu rektora na jmenování externího člena Vědecké rady MU 

 

Rektor MU podal návrh , aby byl externím členem Vědecké rady MU jmenován prof. RNDr. Karol 

Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislavě. Předseda AS dal následně  hlasovat 

tajným hlasováním. 

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování  37. 

 

Pro :  31 

Proti:  3 

Zdržel se: 3 

 

Akademický senát MU schválil tajným hlasováním návrh rektora MU na jmenování  

prof. RNDr. Karola Mičiety, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislavě za externího člena  

Vědecké rady MU. 

 

 

6/ Informace ohledně Ústavu výpočetní techniky 

 

K tématu bodu 6 – Informace ohledně Ústavu výpočetní techniky – vystoupil prorektor Bareš, který 

zopakoval, ţe organizační struktura ÚVT se vrátila do stavu před 16.lednem  2012. Dne  6.března 

bude ustavena širší pracovní skupina, v níţ budou účastni zástupci všech fakult a vysokoškolských 

ústavů; jiţ byla ustavena uţší pracovní skupina, jejímiţ členy jsou pánové Vitula, Dušek, Matyska, 

Krajíček, skupinu řídí prorektor Bareš. Připravuje se audit ÚVT.  

Prof.Zlatuška vznesl dotaz, zda se našly nějaké nepravosti za minulé období, prezentované na 

shromáţdění akademické obce FI MU; dále se ptal, kdo je odpovědný za jednání, kterému byli 

vystaveni pracovníci ÚVT,dislokovaní v prostorách Kounicova paláce (vypnutí topení, v jehoţ 

důsledku onemocněla pracovnice ÚVT RNDr. Kohoutková) a jaká pochybení vedoucí k odvolání byla 

jmenovitě zjištěna u doc.Račanského. 

Na jeho dotazy odpověděl rektor MU v tom smyslu, ţe ekonomické analýzy ukazují, ţe u části 

finančních prostředků nebyl přesně definován účel, na který jsou vynakládány, co se týče případu 

onemocnění RNDr. Kohoutkové, není informován a věc prošetří, na třetí část otázky rektor odpověděl, 

ţe doc.Račanský oznámil, ţe nemá zájem být reinstalován do funkce ředitele ÚVT. V další diskusi 

padl dotaz Mgr. Ručky, zda je moţná dohledová účast zástupců Studentské komory v širší pracovní 

skupině, ze strany rektora mu bylo sděleno, ţe tomu nic nebrání. Dále k tématu sdělil prorektor Bareš, 



ţe je nutný přesný popis činností ÚVT a přesné určení toho, co ÚVT za poskytnuté centralizované 

prostředky poskytuje. V následné diskusi se mj. hovořilo o tom, ţe je zpracován nový organizační řád, 

kterým se odborná skupina bude zabývat. 

 

7/  Informace o vývoji v oblasti vysokoškolské legislativy 

 

 

Informaci o dalším vývoji v oblasti věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční 

pomoci studentům přednesl prof. Zlatuška. Hovořil o příslibu premiéra Nečase z výročního zasedání 

České konference rektorů  společně připravovat oba zákony, který se ovšem nenaplnil. MŠMT dále 

postupuje v celé záleţitosti bez ohledu na názory RVŠ a  ČKR, přes proklamace a sliby nápravy. Dále 

probíhala diskuse k tématu funkčních míst docentů a profesorů.  Dále vznesl předseda Studentské 

komory dotaz, zda by se AS neměl vyslovit k aktuální situaci v oblasti přípravy nové vysokoškolské 

legislativy. Předseda AS informoval, ţe na jednání Komory akademických pracovníků nevzešla 

potřeba revokovat vyjádření senátu, protoţe nedošlo k veřejné revizi postoje vlády. Prof. Zlatuška 

navrhl text usnesení  na podporu aktivit studentů během Týdne neklidu. 

 

Předseda AS poţádal Mgr.Troubila o vyjádření k Otevřenému dopisu děkanovi ESF. Mgr.Troubil 

informoval senát, ţe šlo o soukromou  aktivitu jeho a Mgr.Ručky; dále informoval o průběhu a akcích 

Týdne neklidu a o tom, ţe pokud nedojde k ústupkům ze strany vlády v podstatných bodech, budou 

následovat další, ostřejší protesty ze strany studentů. V další diskusi prof.Zlatuška vysoce hodnotil 

občanský postoj obou studentů, naopak prof. Osolsobě s Otevřeným dopisem děkanovi ESF zásadně 

nesouhlasil. Rovněţ padla námitka ze strany dr.Suchého, ţe pokud šlo o soukromou aktivitu, proč tedy 

u podpisů byly uvedeny jejich funkce ve Studentské komoře AS. Mgr.Ručka k dopisu poznamenal, ţe 

je třeba rozlišovat mezi autoritou, která si respekt zaslouţí a tou, která si jej nezaslouţí a studenti si 

nemohou nechat nadávat do parazitů. Rovněţ v diskusi padly názory, ţe studenti měli raději plánované 

návštěvy prezidenta vyuţít k otevřené diskusi s ním. Na závěr diskuse předseda nechal hlasovat 

přítomné senátory  a senátorky  o následujícím usnesení: 

 

Akademický senát Masarykovy univerzity vyjadřuje uznání Studentské komoře 

Akademického senátu Masarykovy univerzity i studentům akademické obce 

Masarykovy univerzity za úspěšnou organizaci Týdne neklidu na Masarykově 

univerzitě i oprávněný zájem o problematiku legislativních změn týkajících 

se vysokého školství. 

 

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování  37. 

 

Pro :  32 

Proti:  0 

Zdržel se: 5 

 

Akademický senát MU schválil  usnesení vyjadřující uznání Studentské komoře AS MU. 

 

 

 

8/  Organizační záležitosti AS – termíny zasedání, dokumentace činnosti AS, senátní 

rozpočet 

 

 

Předseda AS navrhl pro rok 2012 následující termíny dalších řádných zasedání Akademického senátu 

MU : 

2.dubna, 14.května, 4.června, 24.září, 5.listopadu a 3.prosince 2012. 



Akademický senát vzal tuto informaci na vědomí.  

 

Dále předseda AS hovořil o úmyslu zřídit web Akademického senátu a vybídl přítomné k zasílání 

podnětů. Rovněţ hovořil o otázce vytvoření rozpočtové kapitoly pro senát a o zváţení její 

legitimizace. 

 

Senátor Ručka vznesl dotaz, zda má kvestor jiţ hotovou bezpečnostní prověrku a navrhl zařadit toto 

téma jako bod programu pro další jednání senátu.  

 

Dále v diskusi padly dotazy na penále za špatně vypsaná výběrová řízení v rámci projektů VaVpI, ze 

strany rektora bylo sděleno, ţe byl podán rozklad na ÚOHS a zatím není známo konečné rozhodnutí. 

Na dotaz prof. Zlatušky potvrdil, ţe podání v této věci podalo na ÚOHS MŠMT v době působení 

Ing.Vituly na ministerstvu školství, mládeţe a tělovýchovy.  

 

Dále padl dotaz na finanční ztrátu univerzity v souvislosti se špatně zadanými RIV body, prorektor 

Dvořák informoval senát, ţe se jednalo o změnu pravidel vedoucí k penalizaci dříve zadaných patentů, 

v důsledku této skutečnosti byla MU penalizována částkou více neţ 55 milionů Kč (za tyto patenty na 

druhou stranu jiţ v minulosti podporu obdrţela).  

 

Senátoři se rovněţ informovali na problémy s financováním v rámci programu Erasmus. Rektor sdělil,  

ţe pověřil kvestora Vitulu a prorektorku Černou urgentní nápravou.  

 

Poslední dotaz směřoval na důvod  vyloučení MU z programů podpory Ministerstva kultury pro rok 

2012. Prorektor Dvořák informoval senát, ţe příčinou bylo zásadní selhání jednotlivce, kterému 

nemohly zabránit ani nastavené kontrolní mechanismy, a z něhoţ budou vyvozeny důsledky. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Nejbližší řádné zasedání akademického senátu MU bylo stanoveno na 2.dubna  2012. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zapsala : Mona Nechvátalová     

 

Mgr.Michal Bulant, PhD., předseda AS MU 

  

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

Prezenční listina 

 

Zasedání Akademického senátu MU dne 5.3.2012 

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.  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. x  

Mgr.Michal Bulant, Ph. D. x  

Doc.RNDr. Ctibor Mazal, CSc. x  

 

Filozofická fakulta 

  

   

Prof. PhDr. Petr Osolsobě, CSc. x  

Jeffrey A. Vanderziel, B. A. x  

 

Pedagogická fakulta 

  

Mgr.Petr Najvar, Ph.D.  omluven 

Mgr.Martin Vrubel x  

PaeDr. Jan Šťáva, CSc.  omluven 

 

Ekonomicko-správní fakulta 

  

RNDr.Luboš Bauer, CSc. x  

Ing. Vladimír Ţítek, Ph.D. x  

Ing.Radoslav Škapa, PhD.  omluven 

 

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 x  

 



Prezenční listina 

 

Zasedání Akademického senátu MU dne 5.3.2012  

Studentská komora  

 

 

 přítomen nepřítomen 

Právnická fakulta   

Mgr.Jan Kazda  omluven 

 Helena Zrůstová x  

Lékařská fakulta   

Milan Pospíšil x  

Magdalena Varadínková x  

Přírodovědecká fakulta   

Mgr. Eva Majerová x  

Mgr. Pavel Souček  omluven 

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  

 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 x  

Bc. Pavel Myšák  x 

 

 

 

 
 

 

 


