
Akademický senát Masarykovy univerzity 

Zápis z řádného zasedání ze dne 4. 11. 2013    
Čj. MU/59101/2013/RMU 

 

 

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

zápisu;  

 při zahájení zasedání AS MU bylo přítomno 31 senátorů a senátorek; 

  celkem se zasedání zúčastnilo 31 členů AS 

 

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

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

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

 

Veřejnost   

               

Program: 0. Informace o změnách ve složení AS MU, přivítání nových senátorů 

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání 

2. Vnitřní předpisy FF MU -  Statut fakulty, Volební řád AS 

3. Změna Statutu MU - poplatky dle § 58 zákona o VŠ 

4. Různé 
 

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

usnášeníschopnost AS MU. 

 

0. Informace o změnách ve složení AS MU 

Předseda AS informoval senátory o změnách ve sloţení AS MU. Na uprázdněné místo člena KAP 

AS MU za PrF MU byl zvolen prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., na uprázdněné místo člena SK AS 

MU za FSS MU byl zvolen Bc. et Bc. Karel Gargulák. Předseda AS dále informoval senátory, ţe 

Bc. Michalovský se vzdal mandátu s platností před zasedáním AS MU a uvedl, ţe na ESF budou 

vyhlášeny doplňující volby do SK AS. 

 

Aktuální sloţení AS MU viz prezenční listina. 

 

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání  

Rektor poţádal o staţení bodu 3 Změna Statutu MU - poplatky dle § 58 zákona o VŠ. Předseda AS 

navrhl program zasedání AS bez bodu 3. K návrhu programu neměl nikdo z přítomných 

připomínky. 

 

Bod 3 Změna Statutu MU - poplatky dle § 58 zákona o VŠ byl vyřazen z programu zasedání. 

 

Předseda AS dále předloţil ke schválení zápis ze zasedání AS MU ze dne 7. 10. 2013. K zápisu 

neměl nikdo z přítomných připomínky.  

 

Zápis ze dne 7. 10. 2013 byl dnešního dne schválen AS MU. 

 



2. Vnitřní předpisy FF MU -  Statut fakulty, Volební řád AS 

AS FF předloţil AS MU novelizaci Statutu FF týkající se poplatků. Dále předloţil komplexní 

návrh Volebního řádu AS se záměrem, aby volby děkana, které se mají konat koncem listopadu, 

byly vyhlášeny podle upraveného předpisu. Oba materiály byly rozeslány předsedou AS FF prof. 

Osolsobě v předstihu. 

 

Stanovisko legislativní komise AS: Legislativní komise nad návrhy nezasedla. 

 

Diskuse 

(zápis je zjednodušenou a zkrácenou verzí diskuse, nejedná se o doslovný přepis) 

Mocek Za SK prosím, aby příště bylo zřejmé, jaké změny byly v dokumentech 

provedeny. SK vidí problém v čl. 2 odst. 7 Volebního řádu AS FF, který 

upravuje tzv. obálkovou metodu. Tato metoda nám nepřijde vhodná zejména 

s ohledem na moţnost hlasování nepřítomných členů AS FF. Není také jasné, 

co se bude dít v dalších kolech voleb. Z rozeslaného podkladu nevyplývá, 

jestli byl na AS FF návrh předloţen děkanem.  

Osolsobě Volební řád navrhla legislativní komise AS FF.  

  Vanderziel   Děkan byl přítomen při schvalování těchto dokumentů AS FF.  

  Předseda AS   Vnitřní předpisy fakulty má podle § 27 ZVŠ navrhovat děkan.  

 Křepelka   Rozhodující skutečnosti by měly být zachyceny v zápise ze zasedání AS FF. 

 

Předseda AS poţádal senátory o vyjádření, zda by AS MU akceptoval dodatečné vyjádření 

děkana FF, ţe předpisy navrhl ke schválení AS FF. Všichni přítomní souhlasili. 

 

Mocek   AS MU v mnohých případech zakazuje volbu metodou per rollam, navrţená 

obálková metoda je ještě méně vhodná. 

Jan  Jsem proti tomuto způsobu volby, nerozumím tomu, proč má nepřítomná 

osoba hlasovat o takto důleţitých otázkách. 

Ţoudlík V předchozím Volebním řádu z roku 2007 je analogický bod. 

Vanderziel  Volební lístky jsou vytištěny dopředu v přesném počtu. Kdyby se objevil 

volební lístek navíc, pak by volby byly neplatné. Nechápu obavy, ţe by 

se objevil nový lístek. 

Křepelka  Upozorňuji, ţe dle navrţeného znění se odevzdává obálka, nikoliv hlasovací 

lístek. 

Mocek  Připomínka SK míří spíše k tomu, zda má nepřítomná osoba vůbec mít právo 

hlasovat. 

Předseda AS  Upozorňuji na obvyklou praxi AS - pokud fakultní předpisy nepovaţujeme za 

nezákonné, ale pouze za nevhodné, pak bychom je měli schválit.  

Bejček  Jedná se o otevírání Pandořiny skříňky. Návrh narušuje tajné hlasování a 

moţnost verifikace výsledku. Jsem zásadně proti ustanovení, které upravuje 

obálkovou metodu. 

Matyska Jsem proti z důvodu, ţe nikdo nemá kontrolu nad tím, kdo a v jakém 

okamţiku hlasovací lístek do obálky vloţí. Rizika jsou vysoká. 

Mazal Rovněţ jsem zásadně proti, pokud se AS nesejde k plnění jednoho ze svých 

nejdůleţitějších práv, pak si je nezaslouţí. 

 

Předseda AS informoval senátory, ţe mu děkan FF potvrdil, ţe projednávané vnitřní předpisy 

navrhl ke schválení AS FF a poţádal o jejich projednání AS MU.  

 

Předseda AS MU dal hlasovat o schválení změn Statutu FF MU v navrţeném znění.  

 

Hlasování: 

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování: 31. 



Pro: 29 

Proti: 1 

Zdrţel se:   1 

Akademický senát MU schválil změny Statutu FF MU v navrţeném znění.  

Přijaté usnesení:  

Akademický senát schvaluje změny Statutu FF MU v navrženém znění, které tvoří přílohu 

tohoto zápisu. 

 

Předseda AS MU dal hlasovat o schválení návrhu Volebního řádu AS FF MU v navrţeném znění.  

 

Hlasování: 

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování: 31. 

Pro: 4 

Proti: 16 

Zdrţel se: 11   

Akademický senát MU neschválil Volební řád AS FF MU v navrženém znění.  

 

3. Změna Statutu MU - poplatky dle § 58 zákona o VŠ  

Bod byl vyřazen z programu jednání. 

 

4. Různé  

a) Nominace člena AS MU do pracovní skupiny pod vedením prorektora Rabušice, která se bude 

zabývat přípravou Pracovního řádu a návazných předpisů.  

 

Protoţe se neobjevil ţádný návrh, předseda AS navrhl, aby byl úkolem nominovat zástupce 

AS MU do pracovní skupiny pověřen on spolu s místopředsedy.  

 

Hlasování: 

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 31. 

Pro: 31 

Proti: 0 

Zdrţel se: 0   

Akademický senát MU pověřuje předsedu a místopředsedy AS nominací zástupce AS 

MU do pracovní skupiny, která se bude zabývat přípravou Pracovního řádu a 

návazných předpisů. 

 

b) Nominace člena AS MU do legislativní komise rektora (pod vedením prorektora Malého), 

která připraví revizi základní legislativy MU. 

 

Navrţena byla dr. Kudrová.  

 

Rektor uvedl, ţe by se nebránil 1 zástupci za SK a 1 za KAP. Předseda SK řekl, ţe SK 

o nominaci dosud neuvaţovala a bude se tomuto tématu věnovat. 

 

Hlasování: 



Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 31. 

Pro: 30 

Proti: 0 

Zdrţel se: 1   

Akademický senát MU nominuje JUDr. Veroniku Kudrovou, Ph.D., jako svoji 

zástupkyni do legislativní komise rektora, která se bude věnovat revizi základní 

legislativy MU. 

 

c) Nominace člena AS MU do pracovní skupiny prorektora Bareše, která se bude zabývat 

nastavením projektů v rámci IRP (analogie dřívějšího FRVŠ) 

  

Navrţen byl doc. Tomandl.  

 

Hlasování: 

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 31. 

Pro: 30 

Proti: 0 

Zdrţel se: 1   

Akademický senát MU nominuje doc. RNDr. Josefa Tomandla, Ph.D., jako svého 

zástupce do pracovní skupiny prorektora Bareše. 

 

d) Návrh harmonogramu zasedání AS v roce 2014.  

 

AS schválil harmonogram zasedání AS na rok 2014 takto: 3. 3. 2014, 7. 4. 2014, 5. 5. 

2014, 2. 6. 2014, 6. 10. 2014, 3. 11. 2014, 1. 12. 2014. 

 

e) Zvolení prof. Zlatušky do PSP ČR. 

 

Prof. Zlatuška avizoval, ţe v souvislosti se svým zvolením poslancem PSP ČR poţádá AS MU 

o zváţení jeho dalšího působení jako delegáta MU v RVŠ (zároveň je přitom členem uţšího 

předsednictva RVŠ a jejím místopředsedou). Předseda AS ocitoval z emailu od prof. Zlatušky, 

který obdrţel během zasedání a v němţ doporučil, aby z praktických důvodů AS jako 

náhradníka do RVŠ zvolil předsedu AS dr. Bulanta. 

 

Diskuse 

(zápis je zjednodušenou a zkrácenou verzí diskuse, nejedná se o doslovný přepis) 

Mocek Osobně si myslím, ţe prof. Zlatuška by se měl vzdát i funkce v AS MU. 

Domnívám se, ţe pokud ve funkci setrvá, můţe být ve střetu zájmů. 

Předseda AS  Nebyl jsem připraven na návrh, rozhodnutí navrhuji odloţit.  

Rektor  O tématu akademiků, kteří zastávají politické funkce, probíhá diskuse na 

půdě České konference rektorů. Problém se týká zejména děkanů fakult, 

kteří jsou zároveň senátory a poslanci. Po těchto volbách si akademická 

obec mnohé věci ujasňuje, doporučuji dát si na rozmyšlení stanoviska čas. 

Matyska  Pokud nestihneme před sněmem RVŠ zvolit zástupce, můţeme ztratit 

pozici místopředsedy. 

Kudrová  Jsem členkou RVŠ. Předsednictvo má širší moţnost ovlivňovat různé věci. 

Domnívám se, ţe by bylo strategické mít zástupce.  

Křepelka  Osoba, kterou zvolíme, nemusí být automaticky zvolena do předsednictva. 

 

(17.00 hod) Předseda AS vyhlašuje přestávku do 17.15 hod.  

 



Předseda AS navrhl odloţit rozhodnutí na příští jednání AS. Všichni přítomní s návrhem 

souhlasili. 

 

f) Doplnění zástupců SK do legislativní komise AS a ekonomické komise AS. 

 

SK navrhla doplnit uvolněná místa v LK AS těmito zástupci SK: Karel Gargulák a Hana 

Bendţíková.  

SK navrhla doplnit uvolněná místa v EK AS těmito zástupci SK: Tereza Warchilová a Hana 

Bendţíková. 

 

Hlasování: 

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 31. 

Pro: 29 

Proti: 0 

Zdrţel se: 2   

Akademický senát MU jmenuje novými členy legislativní komise AS Hanu Bendžíkovou  

a Karla Garguláka.  

 

Akademický senát MU jmenuje novými členy ekonomické komise AS Hanu Bendžíkovou  

a Terezu Warchilovou. 

 

 

g) Poplatky. 

 

Předseda SK AS poděkoval za staţení bodu číslo 3. Rektor uvedl, ţe je přesvědčen, ţe 

dosavadní zvyklost, kdy poplatky projednávají nejprve fakultní AS, je správná. Rektor se 

omluvil senátorům za zařazení bodu 3 do jednání AS - domníval se, ţe všechny fakultní AS 

návrh schválily. Stojí zejména o názor AS, zda je vhodné se co nejdříve vrátit na schválenou 

hladinu – právní názory se v tomto bodě značně odlišují.  

 

Diskuse 

(zápis je zjednodušenou a zkrácenou verzí diskuse, nejedná se o doslovný přepis) 

Majerová  AS PřF nesouhlasil s navýšením, ale s jednotnou výší poplatkům, to ale 

návrh neobsahoval.  

Mocek  Na AS FSS jednání neproběhlo, jaký bude další postup vedení? 

Němec   Vedení vyzve děkany k projednání návrhu ve fakultních AS. Mým 

záměrem byla snaha sjednotit výši poplatků, je to administrativně 

jednodušší, ale předpokládám, ţe zůstane zachována stávající praxe. 

   

h) Reakce na dění kolem oslav státního svátku 28. Října. 

 

Předseda AS připomněl, ţe rektor MU nebyl prezidentem republiky pozván na oslavy státního 

svátku 28. října. Důvodem měla být skutečnost, ţe MU neumoţnila prezidentovi konat 

přednášku v době probíhající předvolební kampaně do PSP ČR. Předseda AS podporuje 

rektora v názoru, ţe politické diskuse nepatří v období před volbami na akademickou půdu. 

 

Předseda AS navrhl schválit usnesení v tomto znění: „Akademický senát Masarykovy 

univerzity podporuje rektora MU v názoru, ţe není vhodné na půdě MU pořádat přednášky 

politiků v době předvolební kampaně. To, ţe rektor MU nebyl pozván na slavnostní 

shromáţdění u příleţitosti státního svátku České republiky, povaţuje AS MU za nešťastný 

krok pana prezidenta namířený vůči celé akademické obci Masarykovy univerzity. 

 



AS MU děkuje rektorům a dalším představitelům vysokých škol, členům akademické obce a 

veřejnosti za vyjádření podpory. “ 

 

Hlasování: 

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 31. 

Pro: 31 

Proti: 0 

Zdrţel se: 0   

Přijaté usnesení:  

 

Akademický senát Masarykovy univerzity podporuje rektora MU v názoru, že není vhodné 

na půdě MU pořádat přednášky politiků v době předvolební kampaně. To, že rektor MU 

nebyl pozván na slavnostní shromáždění u příležitosti státního svátku České republiky, 

považuje AS MU za nešťastný krok pana prezidenta namířený vůči celé akademické obci 

Masarykovy univerzity. 

 

AS MU děkuje rektorům a dalším představitelům vysokých škol, členům akademické obce a 

veřejnosti za vyjádření podpory. 

 

i) Dokumentový server FSpS 

 

Senátor Mocek upozornil, ţe vnitřní předpisy FSpS nejsou stále přístupné. 

 

 

Nejbližší řádné zasedání akademického senátu MU bylo svoláno na 2. prosince 2013. 
 

Předseda AS poděkoval na závěr přítomným za účast a ukončil zasedání v 18.00 hod.  

 

Zapsal:   Petr Konopáč    V Brně, dne 8. listopadu 2013  

  

 

Text schválil:   Mgr. Michal Bulant, Ph.D., předseda AS MU, dne 11. listopadu 2013 

 

Zápis schválen AS MU dne 2. prosince 2013. 

  

 



Příloha č. 1 
 Prezenční listina 

Zasedání Akademického senátu MU dne 4. 11. 2013 

Komora akademických pracovníků 
 

 Přítomen Nepřítomen 

Právnická fakulta 
  

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. X  

JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D. X  

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. X  

Lékařská fakulta 
  

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. X  

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 X  

doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc. X  

Filozofická fakulta 
  

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

prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. X  

Jeffrey A. Vanderziel, B.A. X  

Pedagogická fakulta 
  

Mgr. Petr Najvar, Ph.D. X  

Mgr. Martin Vrubel  omluven 

PaedDr. Jan Šťáva, CSc. X  

Ekonomicko-správní fakulta 
  

RNDr. Luboš Bauer, CSc. X  

Ing. Marek Pavlík, Ph.D.  omluven 

doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. X  

Fakulta informatiky 
  

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

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.  omluven 

prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. X  

Fakulta sociálních studií 
  

PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. X              

PhDr. Petr Suchý, Ph.D.  omluven 

PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. X            

Fakulta sportovních studií 
  

PaedDr. Zdeněk Janík  X  

PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D.  omluven 

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

Mimofakultní 
  

Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková X  



Prezenční listina 

Zasedání Akademického senátu MU dne 4. 11. 2013 

Studentská komora  

 

 Přítomen Nepřítomen 

Právnická fakulta 
  

Mgr. David Hejč  omluven 

Lékařská fakulta 
  

Martin Jakub Arbet X  

Přírodovědecká fakulta 
  

Mgr. Eva Majerová X  

Mgr. Tereza Warchilová X  

Filozofická fakulta 
  

Mgr. Martin Mazánek X  

Mgr. Jiří Ţoudlík X  

Pedagogická fakulta 
  

Mgr. Jan Buchta  omluven 

Ekonomicko-správní  fakulta 
  

Róbert Adamčík  omluven 

   

Fakulta informatiky 
  

Bc. Lukáš Ručka X  

RNDr. Pavel Troubil – předseda studentské 

komory 

X  

Fakulta sociálních studií 
  

Mgr. Ondřej Mocek X  

Bc. et Bc. Karel Gargulák X  

Fakulta sportovních studií 
  

Mgr. Adam Blaţek  omluven 

 


