
Akademický senát Masarykovy univerzity 

Zápis z řádného zasedání ze dne 7. 10. 2013    
Čj. MU/57156/2013/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 33 senátorů a senátorek; 

v průběhu jednání se dostavili 3 senátoři; 

  celkem se zasedání zúčastnilo 36 členů AS 

 

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

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

 doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., prorektor pro strategii 

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

 doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., děkan FSpS 

  

Veřejnost   

               

Program: 0. Informace o změnách ve složení AS MU 

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání 

2. Aktualizace dlouhodobého záměru MU na rok 2014 

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

4. Vyjádření k závěrům správní rady MU 

5. Vnitřní předpisy FSpS MU - Jednací řád VR, Statut fakulty 

6. Vnitřní předpisy ESF MU - VaJŘ AS, Disciplinární řád 

7. Změna Statutu LF - organizační struktura 

8. Různé 
 

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

usnášeníschopnost AS MU. 

 

 

0. Informace o změnách ve složení AS MU 

Předseda AS MU informoval senátory o změnách ve sloţení AS MU. Vzhledem k ukončení 

studia skončil mandát několika členům SK AS MU (M. Varadínková, M. Pospíšil, I. 

Schlixbierová, P. Souček, P. Janáček), v některých případech nastoupí náhradníci, v jiných jsou 

v přípravě doplňující volby. 

 

Aktuální sloţení senátu AS MU viz prezenční listina. 

 

 

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání  

Předseda AS MU navrhl změnu programu: body 5, 6, 7 přesunout na začátek zasedání a dále 

zazněl návrh SK AS MU na zařazení bodu 8 „Delegace do SK RVŠ“ před bod „Různé“. 

 

Hlasování:  

 



Změna programu zasedání AS MU byla jednomyslně schválena. Body 5, 6, 7 byly přesunuty 

na začátek zasedání a do programu byl zařazen nový bod 8 „Změny v SK AS MU“ před 

bod „Různé“. 

 

Předseda AS dále předloţil ke schválení zápis ze zasedání AS MU ze dne 3. 6. 2013. K zápisu 

neměl nikdo z přítomných připomínky.  

 

Zápis ze dne 3. 6. 2013 byl dnešního dne schválen AS MU. 

 

 

2. Vnitřní předpisy FSpS MU - Jednací řád VR, Statut fakulty 

Předpisy FSpS MU (Statut fakulty, Jednací řád VR) byly připraveny ve spolupráci s legislativní 

komisí AS MU.  

 

Diskuse 

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

Troubil V IS MU nejsou veřejně přístupné některé dokumenty fakulty. Upozorňuji 

dále na nutnost řádného zveřejňování zápisů z AS FSpS. Lze přejmenovat 

katedru bez změny nepřístupného Organizačního řádu FSpS? Zveřejněný 

dlouhodobý záměr (aktualizace) pro rok 2013 podle zápisů dosud nebyl 

schválen fakultním senátem.  

Děkan FSpS  Dokumenty jsou přístupné na jiném místě a lze je dohledat. Tvoří se nové 

webové stránky FSpS, odkud jsou dokumenty přehledně odkazovány. Zápis 

z AS FSpS byl v IS uloţen, nebylo ho pouze moţné zobrazit, problém byl 

napraven. Došlo pouze ke zpřesnění názvu katedry, změna neprošla 

legislativní úpravou.  

Předseda AS Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty musí být schválena AS FSpS, bez 

toho není moţné ji vystavit. 

 

Předseda AS MU dal hlasovat o schválení novely Statutu FSpS MU v navrţeném znění.  

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 33. 

 

Pro:    32 

Proti:    1 

Zdržel se:   0 

 

Akademický senát MU schválil novelu Statutu FSpS MU v navrženém znění. 

 

Přijaté usnesení:  

 

Akademický senát schvaluje novelu Statutu FSpS MU v navrženém znění, které tvoří přílohu 

tohoto zápisu. 

 

Předseda AS MU dal hlasovat o schválení návrhu Volebního a jednacího řádu VR FSpS MU 

v navrţeném znění.  

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 33. 



 

Pro:    33 

Proti:    0 

Zdržel se:   0 

 

Akademický senát MU schválil Volební a jednací řád VR FSpS MU v navrženém znění. 

 

Přijaté usnesení:  

 

Akademický senát schvaluje Volební a jednací řád VR FSpS MU v navrženém znění, které 

tvoří přílohu tohoto zápisu. 

 

 

3. Vnitřní předpisy ESF MU - VaJŘ AS, Disciplinární řád 

Předseda AS MU uvedl, ţe VaJŘ AS byl AS ESF schválen bez problematického odstavce 

o hlasování per rollam. Ohledně Disciplinárního řádu (předkládaného v nezměněné podobě) 

očekává usnesení legislativní komise, které doporučí buď přehodnocení předchozího striktního 

stanoviska AS MU (ve věci odvolávání členů disciplinární komise děkanem) nebo toto stanovisko 

potvrdí s návrhem dalšího postupu (ohledně předpisů dalších fakult). 

 

Přichází senátorka prof. MUDr. Marie Nováková, Ph. D.  

 

Legislativní Komise AS – doc. Křepelka: Disciplinární řády ostatních fakult jsou podobné, 

v případě ESF MU byla uplatněna přílišná tvrdost. LK změnila názor a doporučuje vstřícnější 

posouzení návrhu Disciplinárního řádu ESF, kdy nyní povaţujeme fakultní AS za dostatečnou 

pojistku proti svévolnému odvolávání členů DK. 

 

Senátor Troubil uvedl, ţe se zdrţí hlasování v případě VaJŘ AS ESF kvůli sníţenému zastoupení 

studentů v AS fakulty s vědomím toho, ţe studentští zástupci v AS ESF pro něj jednomyslně 

hlasovali.  

 

Předseda AS MU dal hlasovat o schválení Volebního a jednacího řádu ESF MU v navrţeném 

znění.  

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 34. 

 

Pro:    22 

Proti:    0 

Zdržel se:   12 

 

Akademický senát MU schválil Volební a jednací řád ESF MU v navrženém znění. 

 

Přijaté usnesení:  

 

Akademický senát schvaluje Volební a jednací řád ESF MU v navrženém znění, které tvoří 

přílohu tohoto zápisu. 

 

Předseda AS MU dal hlasovat o schválení návrhu Disciplinárního řádu ESF MU v navrţeném 

znění.  

 



Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 34. 

 

Pro:    34 

Proti:    0 

Zdržel se:   0 

 

Akademický senát MU schválil Disciplinární řád ESF MU v navrženém znění. 

 

Přijaté usnesení:  

 

Akademický senát schvaluje Disciplinární řád ESF MU v navrženém znění, které tvoří přílohu 

tohoto zápisu. 

 

 

4. Změna Statutu LF - organizační struktura 

Lékařská fakulta předloţila návrh změny Přílohy Statutu (s názvem Organizační struktura), jehoţ 

předmětem je zrušení pracoviště "Katedra výţivy člověka".  

 

Doc. Tomandl uvedl, ţe šlo o „prázdnou schránku“, vzniklou v důsledku personálního spojení 

dvou pracovišť. 

 

Předseda AS MU dal hlasovat o schválení změny Přílohy Organizační struktury LF MU Statutu 

LF v navrţeném znění.  

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 34. 

 

Pro:    33 

Proti:    0 

Zdržel se:   1 

 

Akademický senát MU schválil změnu Přílohy Organizační struktura LF MU Statutu LF  

v navrženém znění. 

 

Přijaté usnesení:  

 

Akademický senát schvaluje změnu Přílohy Organizační struktura LF MU Statutu LF 

v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu. 

 

 

5. Aktualizace dlouhodobého záměru MU na rok 2014 

Rektor předloţil AS dokument aktualizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2014.  

 

Prorektor Malý prezentoval navrţený dokument AS MU.  

 

Diskuse 

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



Křepelka Prosím o stylistickou korekci předloţeného dokumentu, některé termíny je 

nutno jazykově polidštit. 

Rektor  Aktualizace dosud neprošla finální jazykovou korekturou. Uvítám návrhy na 

lepší formulace. 

 

Přichází PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. 

 

Zlatuška Pokud říkáme, ţe MU je výzkumná univerzita, musíme povinně vyhlašovat 

řízení na akademická místa. Odkazuji na situační zprávu EK.  

Další poznámka se týká akreditací - rozumím tomu správně, ţe jde o přípravu 

na změnu legislativy v oblasti akreditací? Není to mrhání penězi, kdyţ tato 

legislativa moţná nebude přijata? 

Rektor Předpokládám, ţe veřejné vyhlašování výběrových řízení na akademická místa 

bude součástí personální legislativy, o které se bude jednat.  

Akreditační autorita je pracovní název pro pilotní poradní orgán. V poslední 

době roste počet akreditací, které MU nezíská. Na mnoha oborech MU 

nesleduje vývoj v názoru AK. Domnívám se, ţe je třeba změnit současný 

akreditační systém, který je nevyhovující pro všechny. Zdá se mi rozumné, 

abychom měli vlastní zkušenost s příslušnými procesy, abychom mohli 

ovlivňovat budoucí podobu akreditací. V oblasti kvality a akreditací studia 

máme určitou váhu. Změna systému akreditací je potřebná a je nutné, aby se 

na ni MU připravila. V roce 2014 nespustíme represivní agenturu, ale pouze 

poradní orgán. 

 Ručka  Všiml jsem si v investiční části výdajů na Cikháj. 

 Rektor  Zatím nepadlo definitivní rozhodnutí, je to krytí případného investičního 

   záměru. Cikháj nelze rozumně prodat, v této věci je akademická obec  

   polarizovaná, odhad nákladů na rekonstrukci je 10 mil. Kč. 

 

Předseda AS MU dal hlasovat o schválení aktualizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2014.  

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 35. 

 

Pro:    33 

Proti:    0 

Zdržel se:   2 

 

Akademický senát MU schválil aktualizaci Dlouhodobého záměru MU na rok 2014. 

 

Přijaté usnesení:  

 

Akademický senát MU schvaluje aktualizaci Dlouhodobého záměru MU na rok 2014. 

 

Senátor Troubil poţádal předsedu AS, aby byl následně projednán bod „Vyjádření k závěrům 

správní rady MU“, aby se jednání o bodu „Změna Statutu MU - poplatky dle §58 zákona o VŠ“ 

mohla zúčastnit senátorka Kudrová. Nikdo z přítomných neměl k návrhu připomínky.  

 

Bod jednání „Vyjádření k závěrům správní rady MU“ byl zařazen před bod „Změna 

Statutu MU - poplatky dle §58 zákona o VŠ“. 

 

 



6. Vyjádření k závěrům správní rady MU 

Předseda AS upozornil, ţe AS se dle § 9 odst. 2 písm. c) zákona o VŠ vyjadřuje k právním 

úkonům vyţadujícím souhlas správní rady. Upozornil zejména na jednání ze dne 24. 6. 2013, kde 

SR vydala souhlas s nepeněţitým vkladem Masarykovy univerzity do společnosti Biology Park 

Brno a.s. 

 

Rektor uvedl, ţe projekt Biology Park Brno je připravován ve spolupráci s Krajskou 

hospodářskou komorou JMK. Vstup MU do projektu zvyšuje šanci na výhodnější ekonomické 

podmínky a podporu ze strukturálních fondů. Očekává pozitivní dopad vstupu do společnosti na 

MU (mj. v bonusech v rámci financování VŠ), míra rizika je podobná jako u spin-off firem. 

 

Odchází JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. 

 

Přichází JUDr. Veronika Kudrová, Ph. D. 

 

Diskuse 

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

Ručka Jaká je odhadovaná návratnost projektu Biology Park Brno? 

Kvestor Návratnost souvisí s podmínkami nájmu. Garanci na prosperitu přijala 

Hospodářská komora JMK. Projekt vychází z oficiální politiky ministerstva. 

Po navýšení základního jmění společnosti bude podíl MU pod 10%, smluvně 

jsme ošetřili rizika plynoucí z projektu OPPI. 

Zlatuška Je známo jaké společnosti jeví zájem o vstup do Parku? Neměli jsme 

v podkladech. 

Bulant V podkladech jsem našel zmínku o cca šesti firmách. 

 

 

Odchází 1 senátor 

  

Bulant V zápisu ze SR je formulace: „Samotný vklad do společnosti proběhne na 

základě VH do 30. 9. 2013“ – tato VH proběhla? 

Kvestor VH neproběhla. AS se dnes vyjadřuje k tomu, zda MU vklad provede. 

Zlatuška Tyto společnosti nebudí důvěru, buď jsou nově zaloţené, nebo vůbec 

neexistují v obchodním rejstříku. Je divné, ţe se MU nestará o to, kde se 

vezme ta suma na spoluúčast. Je zajištěno, ţe členové SR nejsou v konfliktu 

zájmů? 

Rektor Projekt je pod velkou mírou veřejné kontroly, to co jste řekl, jsou spekulace. 

 

Senátor Mocek navrhl hlasovat o novém usnesení v tomto znění: „Akademický senát souhlasí 

s nepeněţitým vkladem pozemků do společnosti Biology Park Brno a.s.“ 

 

 

Odchází Mgr. Martin Mazánek 

 

Předseda AS MU dal hlasovat o schválení návrhu vyjádření AS MU: „Akademický senát bere na 

vědomí závěry jednání SR z 14. 5. 2012, 31. 5. 2012, 5. 11. 2012, 6. 12. 2012, 25. 2. 2013, 13. 5. 

2013 a 24. 6. 2013.“ 

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 33. 

 

Pro:    32 

Proti:    0 



Zdržel se:   1 

 

Akademický senát MU schválil návrh vyjádření AS MU k závěrům správní rady MU. 

 

Přijaté usnesení:  

 

Akademický senát bere na vědomí závěry jednání SR z 14. 5. 2012, 31. 5. 2012, 5. 11. 2012, 6. 

12. 2012, 25. 2. 2013, 13. 5. 2013 a 24. 6. 2013. 

 

Předseda AS MU dal hlasovat o schválení návrhu vyjádření AS MU: „Akademický senát souhlasí 

s nepeněţitým vkladem pozemků do spol. Biology Park Brno a.s.“  

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 33. 

 

Pro:    10 

Proti:    6 

Zdržel se:   17 

 

Akademický senát MU neschválil návrh vyjádření: „Akademický senát souhlasí 

s nepeněžitým vkladem pozemků do spol. Biology Park Brno a.s.“ 

 

 

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

Rektor předloţil AS MU změnu Statutu MU s cílem zohlednit rozsudek NSS a určit v souladu 

s §58 odst. 6 zákona o VŠ "výši, formu placení a splatnost poplatků" přímo ve Statutu. Hledáme 

přitom cesty, jak co nejméně postihnout stipendijní fondy, právní názory se ale zatím liší a 

rozhodnutí ještě nebylo učiněno. 

 

Diskuse 

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

Troubil Pro SK AS je toto téma spjato se stipendijními fondy. Na FF bylo dle mých 

informací zastaveno vyplácení některých stipendií. Situace můţe nastat i 

u jiných fakult. Dle podkladů, které mám k dispozici, ve fondech nebude 

dostatek peněz na vyplácení stipendií, faktické zůstatky jsou výrazně niţší neţ 

účetní. 

Rektor Chtěli bychom obnovit vybírání poplatků co nejdříve. Snaţíme se dobrat 

reálného odhadu výpadku ve stipendijních fondech. Výpadek bude řešen. 

 

Odchází Mgr. Adam Blažek a další 2 senátoři 

 

Mocek Na legislativní komisi jsme narazili na formulaci ZVŠ, ţe výši, formu placení 

a splatnost poplatků určí statut. Je ve Statutu MU obsaţeno vše? 

Němec Problém nastal vzhledem k právnímu názoru NSS pouze u výše poplatků, 

ostatní náleţitosti Statut obsahuje. 

Troubil Nedostal jsem odpověď na otázku, co bude, kdyţ MU nebude schopna se brzy 

vrátit k původní výši. 

Rektor Nebyl dostatek času, potřebujeme se vrátit k rozumné výši poplatků za 

studium. Výplata důleţitých stipendií musí být zachována. 

Němec Vyzval jsem proděkany ke zváţení jednotného poplatku cca 18.000,- Kč. Do 

20. října 2013 předloţím rektorovi výsledek jednání.  



Zlatuška Statut podléhá registraci MŠMT, které velmi dobře vědělo, ţe to můţe být 

problém, navrhuji poţadovat krytí části ztrát po MŠMT.  

 Co vede k úvahám, ţe poplatky by měly být stejné? Výše poplatků je různá 

s ohledem na rozdílnost fakult. 

Rektor Hodlám udrţet moment dojednávání výše poplatků na fakultách, nenutím 

ihned k jednotné výši.  Dokud se ale poplatky mohou pouţívat jen na tvorbu 

fondu a jejich vyuţití se mezi fakultami příliš neliší, pak má standardizace 

smysl. Zváţíme, zda budou poplatky na rok 2014/15 novelizovány na příštím 

zasedání AS MU. 

 

Odchází 2 senátoři 

    

Předseda AS MU dal hlasovat o změny statutu MU. 

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 28. 

 

Pro: 28 

Proti:    0 

Zdržel se:   0 

 

Akademický senát MU schválil změnu Statutu MU. 

 

Přijaté usnesení:  

 

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

zápisu. 

 

 

8. Delegace do SK RVŠ  

Studentská komora na svém zasedání schválila návrh na delegáta a náhradníka delegáta do SK 

RVŠ a navrhuje hlasovat o usnesení v tomto znění: „Akademický senát MU deleguje na návrh 

Studentské komory Jana Kozubíka jako delegáta MU do Studentské komory Rady vysokých škol. 

Akademický senát MU deleguje na návrh Studentské komory Filipa Příhodu jako náhradníka 

delegáta MU do Studentské komory Rady vysokých škol, a to s platností ode dne ukončení 

členství Hany Bendţíkové v RVŠ.“ 

 

Předseda AS MU dal hlasovat o schválení navrţeného usnesení.  

 

Hlasování: 

  

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 28. 

 

Pro:    28 

Proti:    0 

Zdržel se:   0 

 

Akademický senát MU schválil navržené usnesení. 

 

Přijaté usnesení:  

 



Akademický senát MU deleguje na návrh Studentské komory Jana Kozubíka jako delegáta MU 

do Studentské komory Rady vysokých škol. 

 

Akademický senát MU deleguje na návrh Studentské komory Filipa Příhodu  jako náhradníka 

delegáta MU do Studentské komory Rady vysokých škol, a to s 

 platností ode dne ukončení členství Hany Bendžíkové v RVŠ. 

 

 

9. Různé  

Prorektor Němec upozornil přítomné na slavnostní otevření kina Scala dne 14. 10. 2013.  

 

Bod byl uzavřen, nebylo přijato ţádné usnesení. 

 

 

Předseda AS poděkoval na závěr přítomným za účast a ukončil zasedání v 19:30 hod.  

 

Nejbližší řádné zasedání akademického senátu MU bylo svoláno na 4. listopadu 2013. 

 

Zapsal:   Petr Konopáč    V Brně, dne 22. října 2013  

  

 

Text schválil:   Mgr. Michal Bulant, Ph.D., předseda AS MU, dne 22. října 2013 

 

Zápis schválen AS MU dne 4. listopadu 2013 

  

 

 



Příloha č. 1 
 Prezenční listina 

Zasedání Akademického senátu MU dne 7. 10. 2013 

Komora akademických pracovníků 
 

 Přítomen nepřítomen 

Právnická fakulta   

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, 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. X  

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.  omluven 

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 7. 10. 2013 

Studentská komora  

 

 přítomen nepřítomen 

Právnická fakulta   

Mgr. David Hejč X  

   

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 X  

   

Ekonomicko -správní  fakulta   

Róbert Adamčík X  

Bc. Ondřej Michalovský  X 

Fakulta informatiky   

Bc. Lukáš Ručka 
 

X  

RNDr. Pavel Troubil – předseda studentské 

komory 

X  

Fakulta sociálních studií   

Mgr. Ondřej Mocek X  

   

Fakulta sportovních studií   

Mgr. Adam Blaţek X  
 


