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Akademický senát Masarykovy univerzity 

Zápis z řádného zasedání ze dne 1. 12. 2014 (Přílohy) 

čj. MU-IS/5479/2015/193970/RMU-3 

  

Přítomni:  senáto i uvedení v prezenční listině a v tabulce účasti, která tvo í p ílohu č. 1 
tohoto zápisu; 

                 p i zahájení zasedání AS MU bylo p ítomno 32 senátorů a senátorek; 
                    celkem se zasedání zúčastnilo 35 členů AS 

 

Zvaní hosté:  doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor 
doc. PhDr. B etislav Dančák, Ph.D., děkan Fakulty sociálních studií 
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., prorektor pro akademické záležitosti 
Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., zástupce MU v RVŠ 

               

Veřejnost                

                                                                                                                          

Program:        1.  Schválení programu a zápisu z minulého zasedání 
 2.  Směrnice MU - Pravidla sestavování rozpočtu a Pravidla hospodaření 
 3.  Delegace do RVŠ  
 4.  Informace FSS o poplatcích za přijímací řízení  
 5.  Poplatek za průkaz studenta na MU 

 6.  Různé 

 

Jednání zahájil p edseda AS, uvítal na zasedání senátorky, senátory i hosty a konstatoval 
usnášeníschopnost AS MU.  
 

1.    Schválení programu a zápisu z minulého zasedání 

P edseda AS navrhl program zasedání AS. K návrhu neměl nikdo z p ítomných p ipomínky.  
  

P edseda AS p edložil ke schválení zápis ze zasedání AS MU ze dne 3. 11. 2014. K zápisu 
neměl nikdo z p ítomných p ipomínky.  
  

Zápis ze dne 3. 11. 2014 byl dnešního dne schválen AS MU. 

 
2.    Směrnice MU - Pravidla sestavování rozpočtu a Pravidla hospodaření 

Rektor p edstavil AS směrnice MU - Pravidla sestavování rozpočtu a Pravidla hospoda ení. 
Podle těchto směrnic je sestavován rozpočet MU. Situace je odlišná od minulých let v tom, 
že dosud ještě nejsou známa pravidla na úrovni MŠMT (zejména parametr "K").  

 

https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/zapisy/Zapis_a_usneseni_AS_MU_ze_dne_1._prosince_2014.pdf?info=1
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Na základě p ipomínek EK AS MU, která zasedla dne 26. 11. 2014, došlo k úpravám obou 
návrhů.  
 

Přichází 3 senátoři  
 

Stanovisko EK AS MU: EK doporučuje navrhované směrnice schválit. 
 

Diskuse 

(zápis je zjednodušenou a zkrácenou verzí diskuse, nejedná se o doslovný přepis) 
Zlatuška  Budou rekto i upozorňovat na negativní efekt navýšení ukazatele K?  
 Dále upozorňuji, že bude nespravedlivé dorovnávat negativní dopady 

ukazatele K u některých fakult. Byla by to kompenzace špatného 
rozhodnutí fakult v minulosti. 

P edseda AS Namodeloval jsem dopady změny váhy ukazatele K. Dopady nejsou tak 
zásadní, debata je možná p edčasná. 

Rektor Musíme najít kompromis, pokud budou dopady K negativní. Změna 
ukazatele K by mohla mít celkově pro MU pozitivní efekt.  

P edseda AS EK AS MU byla seznámena s dopady ukazatele K na fakultách. 
P edseda SK V čl. 12 odst. 4 Pravidel pro hospoda ení se mění formulace na „v 

posledním platném znění“. Odkaz měl být podle mého názoru na 
současné znění, aby studenti měli jistotu, i když se změní zákon. 

Rektor Neotevíral bych tuto diskusi. Do budoucna nevíme, jak se ZVŠ bude 
měnit. Zdá se, že stát neplánuje změnu v této oblasti. 

Kudrová Uvědomte si prosím, že stipendijní fondy nemohou být vyprázdněny, ale 
zároveň MU musí zaplatit provoz bez ohledu na to, zda budou MU 

poskytnuty prost edky ze státního rozpočtu.  
Mocek Některá pracoviště mají podle mých informací problém s výpadkem ze 

zdrojů OP VK. Dojde k navýšení centralizovaných zdrojů?  
Rektor V této chvíli nevíme, o jak velký problém se jedná. Děkani všech fakult 

deklarovali, že jsou schopni se s výpadkem po omezenou dobu 
vypo ádat.  

 

Navržené usnesení: 

Akademický senát MU schvaluje směrnice MU Pravidla sestavování rozpočtu 
Masarykovy univerzity pro kalendářní rok 2015 a Pravidla hospodaření Masarykovy 
univerzity pro kalendářní rok 2015. 

 

Hlasování:  

Počet p ítomných členů AS MU byl p ed zahájením hlasování 35. 
Pro:                    35 

Proti:              0 

Zdržel se:           0 
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P ijaté usnesení: 

Akademický senát MU schvaluje směrnice MU Pravidla sestavování rozpočtu 
Masarykovy univerzity pro kalendářní rok 2015 a Pravidla hospodaření 
Masarykovy univerzity pro kalendářní rok 2015. 

 

3.    Delegace do RVŠ 

Na minulém zasedání byli do RVŠ delegováni všichni zástupci MU a fakult kromě zástupce 
MU do sněmu, a dále zástupců PrF a ESF. 

 

Návrhy:                                                       
PrF: K epelka  
ESF: Škarabelová  

 

P edseda AS vyhlásil tajné hlasování o navržených osobách. Sčítání hlasů provedli 
senáto i Kudrová a Gargulák.  

 

Navržené usnesení:  

Akademický senát MU deleguje do Rady vysokých škol doc. JUDr. Filipa Křepelku, 
Ph.D., jako delegáta PrF MU a Mgr. Simonu Škarabelovou, Ph.D., jako delegátku ESF 
MU. 

 

Hlasování: 

Počet p ítomných členů AS MU byl p ed zahájením hlasování 35. 
 

Navržený delegát                                Pro            Proti          Zdržel se 

Prf: K epelka                                      33  1     1 

ESF: Škarabelová       32     2     1  

 

P ijaté usnesení: 

Akademický senát MU deleguje do Rady vysokých škol doc. JUDr. Filipa Křepelku, 
Ph.D., jako delegáta PrF MU a Mgr. Simonu Škarabelovou, Ph.D., jako delegátku 
ESF MU. 

 

 

4.    Informace FSS o poplatcích za přijímací řízení 

P edseda AS požádal děkana FSS po íjnovém zasedání AS o vyjád ení k otázce poplatků 
za p ijímací ízení.  
 

Doc. Dančák, děkan FSS, prezentoval svoje písemné vyjád ení adresované AS MU.   
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Dr. Kudrová a někte í členové SK AS vyzvali FSS k p ehodnocení stanoviska k poplatkům 
za p ijímací ízení. Dr. Kudrová rovněž vyzvala FSS, aby se pokusila jednat se SCIO 
o snížení ceny testů obdobně jako UK či UP. 
 

AS vzal zprávu na vědomí a nep ijal žádné usnesení. 
 
 
5. Poplatek za průkaz studenta na MU 

 
Tento bod je za azen na žádost senátora Garguláka, na kterého se obrátil student MU ve 
věci zpoplatnění průkazu studenta. AS obdržel podklady v p edstihu. SK dospěla k názoru, 
že průkaz studenta by měl být pro studenty bezplatný. 
 
Diskuse 
(zápis je zjednodušenou a zkrácenou verzí diskuse, nejedná se o doslovný přepis) 

Matyska Náklady na zhotovení průkazu platí MU i student. MU platí za kartu, 
student platí jen ISIC. Podle mě dokáže MU vydávat karty bez ISIC pro 
studenty bezplatně. 

Zlatuška Průkaz studenta by měl být zdarma. V minulosti došlo ke kompromisu – 
vznikly 2 karty, jedna bezplatná bez ISIC a druhá za poplatek vč. ISIC. Od 
té doby se zvýšila kompetitivnost MU. Domnívám se, že poplatek za kartu 
by měl být vybírán v rámci poplatku za p ijímací ízení.  

Kudrová Peníze vybrané za p ijímací ízení nejsou účelově určeny, mohou být 
použity na karty. 

Mocek Upozorňuji, že problém je v tom, že ISIC je průkazem studenta. Student 
se SK AS zeptal, proč průkaz studenta není zdarma.  

Ručka Cca 200,- Kč platí fakulta, cca 150,- Kč platí student. Nevidím důvod, proč 
by karta bez ISIC nemohla být zdarma a nemohla fungovat jako průkaz 
studenta.  

P edseda AS Je možné, že by karta bez ISIC byla pro studenty zadarmo? 
Rektor Prozkoumám stav věci.  
P edseda SK SK vyhovuje současná situace. Chtěli jsme jen upozornit na možný 

problém. 
   

 
6. Různé 

A. Financování činnosti AS MU 

 

P edseda AS p edstavil návrh odměňování členů AS MU a fakult. Rektor uvedl, že by 
považoval za vhodné, aby se končící senát vyslovil k odměňování senátorů. 

 

Dále p edseda prezentoval návrh na vyčlenění vlastního rozpočtu AS MU v roční výši do 
200 tis. Kč, z něhož by byly hrazeny výdaje na činnosti spojené s prací AS (výjezdní 
zasedání komor či komisí, cestovní náklady členů AS na celostátní akce, školení 
senátorů, drobné výdaje spojené se zasedáními - občerstvení, parkovné apod.).  
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Diskuse 
(zápis je zjednodušenou a zkrácenou verzí diskuse, nejedná se o doslovný přepis) 

Kudrová  Úkolem AS je kontrolovat vedení MU. Pokud to má dělat dob e, je 
t eba, aby AS měl určité zázemí. Navrhuji odměňovat p edsedu AS. 

Zlatuška Nesouhlasím s vyčleněním samostatné rozpočtové kapitoly. Univerzita 
by měla mít standardně systém, aby s odvedenou prací souvisela 
finanční odměna. 

Rektor Nep ipadá nám důstojné, aby p edseda vyjednával o finančních 
nárocích AS s vedením MU. Proto je transparentnější, aby existoval 
samostatný rozpočet. 

Matyska Souhlasím s prof. Zlatuškou. Mít definované zázemí AS má smysl. 
Nesouhlasím s oceněním práce senátu, to si mají ešit fakulty.  

Šťáva AS PdF má určitý rozpočet, cca 70 000,- Kč. 
Rektor  Toto není téma, které by se mělo rozhodnout dnes a není to diskuse 

pro rektora. Byl bych rád, kdyby bylo fungování AS institucionálně 
zakotvené a p edseda AS nemusel ad hoc ešit rozpočet. 

P edseda SK Postavil jsem se proti odměňování p edsedy SK. Dále jsem toho 
názoru, že p edseda AS by neměl být odměňován fakultou, protože 
reprezentuje zájmy celé univerzity. 

 

Navržené usnesení:  

Akademický senát MU pověřuje předsedu, aby předložil vedení MU návrh na 
vyčlenění rozpočtu AS MU pro rok 2015. 
 

Hlasování:  

Počet p ítomných členů AS MU byl p ed zahájením hlasování 35. 
Pro:                    32 

Proti:              1 

Zdržel se:           2 

 

P ijaté usnesení: 

Akademický senát MU pověřuje předsedu, aby předložil vedení MU návrh na 
vyčlenění rozpočtu AS MU pro rok 2015. 

 

Druhou otázkou je finanční ocenění senátorů a p edstavitelů AS MU. P edseda AS 
uvedl, že tento návrh si dovoluje p edložit pouze v situaci p edsedy AS na konci 
funkčního období. Uvedl několik p íkladů VVŠ, které k tomu (formou funkčního p íplatku) 
již p istoupily ve svých vnit ních p edpisech (UP, VUT, UTB). Jako nejvhodnější se jeví 
odměňovat p edsedy akademických senátů formou fixního ocenění. 
 

Konkrétní způsob ešení obou bodů v p ípadě souhlasu AS p edseda domluví 
s vedením MU. P edseda AS považuje za nutné, aby impuls k zahájení jednání v této 
věci vzešel ze zasedání AS. 



Stránka 6 z 7 

 

 

Navržené usnesení:  

Akademický senát MU pověřuje předsedu AS MU, aby dohodl s vedením MU 
vhodnou formu fixního finančního ocenění předsedů AS MU a fakult. 
 

Hlasování:  

Počet p ítomných členů AS MU byl p ed zahájením hlasování 35. 
Pro:                    25 

Proti:              5 

Zdržel se:           5 

 

P ijaté usnesení: 

Akademický senát MU pověřuje předsedu AS MU, aby dohodl s vedením MU 
vhodnou formu fixního finančního ocenění předsedů AS MU a fakult. 

 

Odchází 1 senátor 
 

B. Volby do AS MU 

 

Doc. K epelka (jako p edseda volební a mandátové komise) informoval AS o průběhu 
voleb. Došlo ke zvýšení volební účasti vyučujících.  
 

P edseda AS poděkoval dr. Troubilovi a doc. K epelkovi za práci ve volební komisi.   

 

Ustavující zasedání nově zvoleného AS svolá p edseda AS v souladu s VaJ  AS MU. 
 

P edseda AS poděkoval na závěr p ítomným za dosavadní práci pro MU, poděkování p ipojil 
i rektor a p edseda SK. Zasedání bylo ukončeno v 18.20 hod.  

  

Zapsal Petr Konopáč                                                             V Brně, dne 1. 12. 2014                    
                                                                                                                                                

Text schválil:  Mgr. Michal Bulant, Ph.D., p edseda AS MU, dne 20. ledna 2015. 

  

Zápis schválen AS MU dne 16, února 2015. 
 



 

 Příloha č. 1 

 

PREZENČNÍ LISTINA 

Zasedání Akademického senátu MU dne 1. 12. 2014 

Komora akademických pracovníků 

  

  Přítomen Nepřítomen 

Právnická fakulta     

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.  omluven 

JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D. X  

doc. JUDr. Filip K epelka, Ph.D. X   

Lékařská fakulta     

prof. MUDr. Josef Bedna ík, CSc.  omluven 

prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. X   

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. – předseda KAP X   

Přírodovědecká fakulta     

RNDr. Milan Baláž, Ph.D. X  

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

doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc. X   

Filozofická fakulta     

prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.  X 

Jeffrey A. Vanderziel, B.A. X   

doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. X   

Pedagogická fakulta     

Mgr. Petr Najvar, Ph.D. X   

Mgr. Martin Vrubel X  

PaedDr. Jan Šťáva, CSc. X  

Ekonomicko-správní fakulta     

RNDr. Luboš Bauer, CSc. X   



 

Ing. Marek Pavlík, Ph.D.  X 

doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.  omluven 

Fakulta informatiky     

doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D. X  

prof. RNDr. Ji í 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   

Mgr. Old ich Racek  omluven 

doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. X   

Mimofakultní     

Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková X  

  

 

  

  

 



 

 

PREZENČNÍ LISTINA 

Zasedání Akademického senátu MU dne 1. 12. 2014 

Studentská komora 

 

  Přítomen Nepřítomen 

Právnická fakulta     

JUDr. David Hejč X  

Mgr. Vít K ížka  X 

Lékařská fakulta     

Martin Jakub Arbet X  

MUDr. Tibor Stračina X  

Přírodovědecká fakulta     

Mgr. Tereza Warchilová X   

Filozofická fakulta     

Mgr. Lenka Pokorná Korytarová X   

Pedagogická fakulta     

Mgr. Jan Buchta  omluven 

Mgr. Josef Moravec X  

Ekonomicko-správní fakulta     

Róbert Adamčík X  

Jakub Kondek  X 

Fakulta informatiky     

Bc. Lukáš Ručka X   

RNDr. Pavel Troubil – předseda SK X   

Fakulta sociálních studií     

Mgr. Ond ej Mocek X  

Bc. et Bc. Karel Gargulák X  

Fakulta sportovních studií     



 

Mgr. Ivan Struhár X   

PhDr. Martin Bugala X   

  


