
Akademický senát Masarykovy univerzity 

 Zápis z řádného zasedání ze dne 5.11. 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 senátorů a senátorek,  

  celkem se zasedání zúčastnilo 37 členů AS 

 

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

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

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

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

  Bc. Václav Prak, MUNIE 

   

Veřejnost   

               

Program: 

1. Návrh a schválení  programu zasedání  

2. Projednání a   schválení návrhu rektora na jmenování člena Vědecké rady 

MU   

3. Změna v obsazení AS MU 

4. Informace o očekávaných krocích MŠMT v oblasti vysokoškolské legislativy 

5. Informace o přípravě zákona o univerzitních nemocnicích 

6. Odkup Campus Residential Area 

7. Problematika doktorských stipendií  

8. Prezentace činnosti studentské unie MUNIE 

9. Prezentace možných úprav Volebního a jednacího řádu AS MU  

10. Doplnění Ekonomické komise AS MU a volba jejího předsedy 

11. Různé 

 

 

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

usnášeníschopnost AS MU. 

 

 

1/  Návrh a schválení programu zasedání   

 

Předseda AS navrhl program zasedání AS a informoval, ţe zápis ze zasedání AS MU ze dne 

15.10.2012 není dosud k dispozici. Připomínky k programu  nebyly vzneseny. 

 

 

2/  Projednání a  schválení návrhu rektora na jmenování člena Vědecké rady MU   

 

 

Rektor MU představil prorektora prof. Janyšku a navrhl senátu jeho jmenování členem Vědecké rady 

MU. Poté proběhlo tajné hlasování o návrhu , členy volební komise byli ustaveni senátoři Ručka a 

Vrubel. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Návrh usnesení:  

 

Akademický senát MU schvaluje na návrh rektora jmenování  prof. RNDr. Josefa Janyšky, DSc. 

členem Vědecké rady Masarykovy univerzity. 

 

Hlasování : 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování  36. 

 

Pro :  35 

Proti:  1 

Zdržel se: 0 

 

Akademický senát MU schválil jmenování prof. Janyšky členem Vědecké rady MU. 

 

 

3/ Změna v obsazení AS MU  

 

Člen AS MU za ESF Ing. Vladimír Ţítek, PhD. sloţil v souvislosti s pověřením výkonem funkce  

proděkana k 31.10.2012  svůj mandát v Akademickém senátu MU, v AS MU jej nahradil  od 

1.11.2012 Ing. Marek Pavlík, PhD. 

 

 

4/ Informace o očekávaných krocích MŠMT v oblasti vysokoškolské legislativy 

 

Předseda AS  MU prezentoval  tento bod programu s tím, ţe rovněţ odkázal na materiály, které zaslal 

členům senátu před zasedáním. 

 

V diskusi vystoupila řada senátorů a rektor MU, všichni hovořili o problematické a nejasné situaci 

v této oblasti. Prof. Zlatuška zmínil především opakované směšování titulů a pracovních míst ze strany 

MŠMT a absenci záruky rozdělení pravomocí mezi orgány vysokých škol, k zákonu o finanční 

pomoci studentům uvedl, ţe jde o drobně upravený  materiál původně předloţený ještě ministrem 

Dobešem. Předseda SK upozornil na nepřijatelnost bodu 3.4 výchozího dokumentu k novele (moţnost 

vyuţití aţ 2/3 poplatků za studium jinak neţ ke tvorbě stipendijního fondu) a na nebezpečí, která 

v sobě skrývá bod 3.3, navrhující hrazení poplatků za studium jiţ po překročení standardní doby 

studia. Rektor se v této věci vyjádřil v tom smyslu, ţe rozhodně není záměrem vedení MU sniţovat 

objem stipendií, umí si ale při navýšení příjmu z poplatků (např. po zavedení zápisného)  jejich 

částečné vyuţití pro krytí provozních nákladů. Prof. Zlatuška zopakoval svůj poţadavek na analýzu 

skutečných nákladů, které má MU v souvislosti s prodlouţeným studiem studentů. 

 

 Předseda AS přečetl text usnesení , které navrhl jako podporující postoj Masarykovy univerzity 

k navrhovaným změnám v oblasti školství , vědy a výzkumu. 

 

Návrh usnesení: 

 

Akademický senát Masarykovy univerzity se ztotožňuje se společným prohlášením předsednictev 

České konference rektorů, Akademie věd ČR a Rady vysokých škol k negativním a Českou 

republiku do budoucnosti výrazně dlouhodobě poškozujícím škrtům ve výdajích na financování 

vědy, výzkumu a veřejných vysokých škol. 

 



Ministerstvem financí navrhované úpravy výrazně poškodí zejména instituce s vyšším podílem 

financování výzkumu a vývoje. Jejich efekt bude nivelizační, jdoucí výrazně proti deklarovaným 

záměrům zvýrazňování kvality a srovnatelnosti našich předních univerzitních institucí se světem. 

 

Změny legislativy, které Ministerstvo financí v nedávné minulosti navrhlo v souvislosti se státní 

pokladnou, podvazují finanční samostatnost veřejných vysokých škol. Navrhovaná omezování 

podpory veřejných vysokých škol ze státního rozpočtu jsou nepřijatelná zejména ve spojení se 

snahou veřejným vysokým školám odebírat samostatnost v hospodaření s finančními prostředky a 

volit si vlastní strategii v jejich akumulaci i účelném nakládání s nimi. 

 

 

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování  37. 

 

Pro :  36 

Proti:  0 

Zdržel se: 1 

 

Akademický senát MU se ztotožňuje se společným prohlášením předsednictev České konference 

rektorů, Akademie věd ČR a Rady vysokých škol k negativním a Českou republiku do 

budoucnosti výrazně dlouhodobě poškozujícím škrtům ve výdajích na financování vědy, 

výzkumu a veřejných vysokých škol. 

 

 

 

5/ Informace o přípravě zákona o univerzitních nemocnicích 

 

Rektor MU uvedl, ţe tento bod je na  programu AS MU z toho důvodu, aby byli senátoři informováni 

o stavu přípravy zákona o univerzitních nemocnicích. Věcný záměr zákona se těšil širokému 

konsensu, ovšem nyní MZd zpracovalo paragrafované znění, které obsahuje podstatné změny 

v obsahu zákona a mění zásadně původní věcný záměr.  Mezi jiným byla změněna ustanovení 

o procesu akreditace univerzitních nemocnic, objevují se jiţ jednou odmítnuté platby nemocnicím za 

vzdělávání mediků. Kvestor uvedl, ţe zmíněný návrh je nejhorší v celé historii návrhů, pouţívá 

například termíny, které nemají oporu v daňové a účetní legislativě, obsahuje mlhavé pojmy. 

Dále k tomuto bodu programu vystoupil prorektor Bareš, který se tímto tématem detailně dlouhodobě  

zabývá a který celou problematiku shrnul. O dalším vývoji situace, týkající se přípravy zákona 

o univerzitních nemocnicích bude senát průběţně informován. 

 

6/  Odkup Campus Residential Area 

 

Předseda AS MU informoval Studentskou komoru o předběţném projednávání odkupu objektu 

Campus Residential Area, které bylo předmětem  jednání na Správní radě MU. V této souvislosti 

vznesl předseda SK AS MU dotaz na rektora, z čeho vychází potřeba univerzity koupit tento objekt a 

zda byla provedena studie návratnosti investice do tohoto objektu. 

Rektor informoval, ţe se jedná o předběţnou úvahu v oblasti investičního záměru a vedení univerzity 

chtělo znát názor Správní rady na tento záměr. MU má dlouhodobě velmi nízké ubytovací kapacity. 

Kvestor sdělil senátu, ţe ubytovací kapacita objektu je naplněna, zájem je značný a i z toho důvodu 

vznikl tento investiční záměr. Také z toho důvodu, ţe univerzita by se měla snaţit  dlouhodobě zajistit 

ubytovací kapacity pro své studenty. Dále senát ujistil ţe veškeré úvahy pracují s návratnosti investice 

nejpozději do 20 let. Někteří senátoři vyjádřili otázku, zda je vhodné uzavírat obdobné obchody 

s institucí mající akcie na doručitele. Senát bude o dalším vývoji situace a provedených analýzách 

průběţně informován. 

 



7/  Problematika doktorských stipendií 

 

Tento bod programu uvedl předseda Studentské komory senátu dr. Troubil, vrátil se tím k tématu, 

které bylo jiţ projednáváno na červnovém zasedání AS MU a upozornil na skutečnost, ţe situace 

v oblasti doktorských stipendií a jejich nestejné výše stále není dořešena. 

Prorektor Němec, který se touto problematikou zabývá, uvedl, ţe analýza ukázala, ţe výše stipendií se 

pohybuje v rozmezí 5250 – 8000 Kč a různá výše se objevuje nejen mezifakultně , ale i na půdě jedné 

fakulty, na LF se výše stipendia pohybuje v některých případech aţ kolem 11 000 Kč , to ale díky 

tomu, ţe fakulta doplácí doktorandům ze svých zdrojů. Stipendium přiznává děkan a primárně slouţí 

na pokrytí elementárních nákladů. Bylo navrţeno Opatření rektora, kterým by se doktorská stipendia 

měla s účinností od příštího kalendářního roku zvýšit. 

V nastalé diskusi se hovořilo o tom, ţe nejsou jasně nastavena kriteria pro určování výše stipendií, je 

snaha přimět fakulty, aby tato kriteria jasně formulovaly, aby byla rozhodnutí o udělení stipendií 

přezkoumatelná. 

 

8/  Prezentace činnosti studentské unie MUNIE 

 

Bc. Prak – předseda MUNIE a Bc. Šíma představili senátu formou prezentace vznik a aktivity 

studentské unie, která vznikla v červnu 2012 z iniciativy studentských spolků. 

 

AS MU vzal tuto informaci na vědomí. 

 

 

9/  Prezentace možných úprav Volebního a jednacího řádu AS MU  

 

Předseda Legislativní komise AS MU doc. Křepelka informoval senát o potenciálně vhodných  

úpravách Volebního a jednacího řádu AS MU.  Tento proces bude nadále ve spolupráci s vedením MU  

pokračovat. 

 

 

10/  Doplnění  Ekonomické komise AS MU a volba jejího předsedy 

 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe Ing. Ţítek , dosavadní předseda Ekonomické komise AS MU ukončil 

svou činnost v senátu k 31.10.2012, byl na post nového předsedy  navrţen RNDr. Luboš Bauer z ESF 

a prof. Matyska z FI. 

Předseda AS MU upozornil, ţe by se neměla slučovat funkce předsedy Ekonomické komise AS MU a  

předsedy KOR. Po diskusi dal hlasovat o návrhu, aby  se Ekonomická komise na svém příštím 

zasedání dohodla na společném kandidátovi na svého předsedu. 

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování  38. 

 

Pro :  36 

Proti:  0 

Zdržel se: 2 

 

Akademický senát MU pověřuje Ekonomickou komisi zvolit ze svého středu předsedu. 

 

 

 

 

 

 

 



11/  Různé 

 

 

Předseda AS poděkoval na závěr přítomným za účast a ukončil zasedání v 19.00.  

 

 

Nejbližší řádné zasedání akademického senátu MU bylo stanoveno na 3. prosince 2012. 

 

 

 

 

 

 
Zapsala : Mona Nechvátalová     

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 
 Prezenční listina 

Zasedání Akademického senátu MU dne 5.11.2012 

Komora akademických pracovníků 

 přítomen nepřítomen 

Právnická fakulta                  

JUDr.Veronika Kudrová x  

doc.JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. x  

JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.  x 

 

Lékařská fakulta 

  

prof. MUDr. Anna Vašků, 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. 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. Marek Pavlík, 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. 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 5.11.2012  

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 x                   

Mgr. Pavel Souček x                   

Filozofická fakulta   

Mgr. Martin Mazánek  omluven 

Mgr. Jiří Ţoudlík  omluven 

Pedagogická fakulta   

Bc. et Bc. Jan Buchta x  

Mgr.Petr Kopečný  omluven 

Ekonomicko -správní  fakulta   

Robert Adamčík  omluven 

 Jan Kadlec x  

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 

 

 

 

 

 


