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Zápis z řádného zasedání ze dne 3. 10. 2016  
čj. MU-IS/106420/2016/426834/RMU-3 

  

Program zasedání 

1. Zahájení ................................................................................................................................ 2 

2. Uctění památky zesnulých akademiků MU ............................................................................ 2 

3. Kontrola úkolů ....................................................................................................................... 3 

4. Záměr rektora jmenovat novou prorektorku .......................................................................... 3 

5. Statut MU .............................................................................................................................. 4 

6. Plán realizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2017 ........................................................ 8 

7. Nominace členů RVH MU...................................................................................................... 9 

8. Pozemková agenda ............................................................................................................... 9 

9. Nominace zástupců AS MU do hodnotící komise FR MU ................................................... 11 

10. Schválení delegáta do SK RVŠ ....................................................................................... 11 

11. Různé .............................................................................................................................. 12 

A. Pozice kvestora MU ...................................................................................................... 12 

B. Prostředky od MŠMT .................................................................................................... 12 

C. Hlasovací zařízení ........................................................................................................ 12 

D. Účast MU ve vysoké škole Karla Engliše ...................................................................... 12 

 

Přílohy zápisu  
1. Prezenční listina 

2. Přijatá usnesení 

3. Statut Masarykovy univerzity 

4. Plán realizace Dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity na rok 2017 

 

Přítomni   

Členové AS senátoři uvedení v prezenční listině a v tabulce účasti, která tvoří přílohu č. 1 

tohoto zápisu; 

                 při zahájení zasedání AS MU bylo přítomno 41 senátorů a senátorek; 

                    celkem se zasedání zúčastnilo 44 členů AS 

   

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

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., prorektor pro akademické záleţitosti 

Mgr. Michal Bulant, Ph.D., prorektor pro studium a informační technologie 

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., prorektor pro výzkum 

doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., prorektor pro vnější vztahy 

doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D., prorektorka pro rozvoj 

prof. JUDr. Naděţda Rozehnalová, CSc., prorektorka pro záleţitosti studentů 

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., děkanka PrF 

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., děkan LF 

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkan PřF 

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., děkan PdF 
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prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., děkan ESF 

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., děkan FI 

doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D., děkan FSS 

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

doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. 

Mgr. Tereza Fojtová, ředitelka pro komunikaci 

 

Další členové akademické obce MU 
 

 

1. Zahájení  

Jednání zahájil předseda AS Stanislav Balík, uvítal na zasedání všechny přítomné a 

konstatoval usnášeníschopnost AS MU.   

 

Ze zasedání se omluvili: Petr Procházka, Markéta Sedláková a Daniel Kerekeš.  

 

Předseda AS pověřil pořízením zápisu ze zasedání Petra Konopáče. 

 

Předseda AS informoval, ţe: 

 zanikl mandát studentovi FSS Adamu Táborskému (rezignace) – náhradník Filip 

Příhoda; 

 zanikl mandát studentovi (absolventovi) FSpS Mgr. Ondřeji Pelikánovi – budou 

vyhlášeny nové volby; 

 zanikl mandát studentovi PrF (přerušením studia) Mgr. Janu Sedláčkovi – budou 

vyhlášeny nové volby. 

 

Vyhlášení doplňovacích voleb do SK AS MU na FSpS 

Předseda AS informoval, ţe vyhlásí doplňovací volby podle návrhu předsedy VaMK AS: 

1 mandát a 2 náhradníci za SK FSpS; navrhovaný termín voleb 2. 11. - 7. 11. 2016. 

 

Doplňovací volby do SK AS MU na PrF 

Zasedání AS PrF, na kterém bude ustavena OVK, se bude konat koncem října 2016. 

Volby budou vyhlášeny později. 

 

Předseda AS navrhl program zasedání. Návrh programu byl jednohlasně schválen. 

 

Volba skrutátorů pro tajná hlasování 

Skrutátory pro všechna tajná hlasování se stali:  

za SK Ţitňanský a Blahoudek;  

za KAP Lízal a Kubíček. 

2. Uctění památky zesnulých akademiků MU 

Předseda AS připomněl nedávno zesnulé bývalé členy AS MU a významné akademiky 

MU: 

 prof. Jaroslav Hroch; 

 dr. Miloš Lukášek; 
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 prof. Ivo Moţný; 

 prof. Zdeněk Měřínský. 

 

Předseda AS poţádal o uctění památky zesnulých chvílí ticha. 

3. Kontrola úkolů 

Předseda AS informoval o plnění úkolů AS:  

 Jednací řád AS MU – v červnu 2016 proběhlo jednání předsednictva AS a předsedů 

komisí, bude dopracován po schválení Statutu; 

 Volební řád AS MU – dosud nesplněno;  

 Výzva rektorovi k vytvoření zásad pro fakultní předpisy – dosud nesplněno; 

 AS MU poţádal rektora MU, aby zváţil úpravu předmětové ankety – předseda AS 

poţádal rektora o informaci; 

 AS MU poţádal rektora, aby zváţil moţnou podporu zavedení elektronizace 

přiznávání stipendií v IS MU – předseda AS poţádal o informaci. 

 

Předmětová anketa 

Rektor uvedl k předmětové anketě, ţe povaţuje za rozumné dělat změny, aţ budou 

schválena pravidla systému zajišťování kvality.  

 

Prorektor Bulant doplnil, ţe proběhly diskuse ohledně předmětové ankety s proděkany 

fakult. V průběhu října 2016 budou provedeny drobné úpravy – zejm. větší přehlednost 

výstupů. Nepůjde o razantní změny. 

 

Elektronizace přiznávání stipendií 

Pror. Rozehnalová uvedla k elektronizaci přiznávání stipendií, ţe se po přijetí 

Stipendijního řádu MU bude agendě věnovat. Doručování bude moţné pomocí ISu. 

Během cca 3 měsíců bude AS informovat o postupu v této věci. 

4. Záměr rektora jmenovat novou prorektorku  

Předseda AS uvedl, ţe návrh předloţil rektor MU ve lhůtě stanovené VaJŘ AS. AS se 

v souladu s § 9 ZVŠ k tomuto záměru vyjadřuje. 

 

Přichází 2 senátoři  

 

Rektor oznámil AS MU svůj záměr jmenovat doc. PhDr. Hanu Svatoňovou, Ph.D., 

prorektorkou pro vnější vztahy. MU věnuje velkou pozornost poptávce po studiu. Po 

ekonomické krizi se mění chování části uchazečů, řada aktérů volí studium podle 

nákladů, apod. MU čelí rychlejšímu propadu zájmu uchazečů, neţ ostatní VVŠ. Rektor se 

rozhodl, ţe agenda vnějších vztahů bude rozdělena na 2: internacionalizace – pror. Malý; 

tuzemská agenda – nová prorektorka.  

 

Doc. Svatoňová se představila AS.  

 

 

 



Stránka 4 z 13 

 

Diskuse 

(zápis je v tomto i v dalších bodech zjednodušenou a zkrácenou verzí diskuse, nejedná 

se o doslovný přepis) 

Předseda SK Zeptal se doc. Svatoňové, jaké kroky plánuje v rámci propagace MU. 

Svatoňová Klíčový bude výběr vedoucího odboru vnějších vztahů (OVM) rektorátu. 

Bude třeba analyzovat, jak MU vystupuje vůči uchazečům, odkud 

studenti pochází a jak zatraktivnit MU. 

Děkan PdF Doporučil AS stávající proděkanku podpořit. Vybral si ji jako proděkanku, 

protoţe vedla dobře katedru. Přesvědčil se o jejích morálních kvalitách. 

Důvěra se vyplatila. Rozvinula spolupráci, má zkušenosti s projekty. 

Kyselý Zeptal se, jak budou rozděleny pravomoci mezi prorektory. 

Rektor Budou rozděleny na vztahy zahraniční a tuzemské. Zároveň bude kladen 

důraz na posilování zahraniční spolupráce. Existuje určitý překryv, bude 

muset dojít k dohodám mezi Centrem zahraniční spolupráce MU a OVM 

rektorátu. 

 

Hlasování o záměru rektora jmenovat novou prorektorku 

Tajné hlasování, skrutátoři: za SK Ţitňanský a Blahoudek; za KAP: Lízal a Kubíček 

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 43. 

Pro:                    43 

Proti:              0 

Zdrţel se:           0 

 

Přijaté usnesení: 

Akademický senát MU vyjadřuje podporu záměru rektora jmenovat doc. PhDr. Hanu 

Svatoňovou, Ph.D., prorektorkou Masarykovy univerzity pro vnější vztahy. 

5. Statut MU  

Předseda AS informoval, ţe Statut MU předloţil rektor MU ve lhůtě stanovené VaJŘ AS. 

Statut bude schvalován po komorách. 

 

Rektor informoval o změnách ve Statutu. Hlavním motivem změn je novela ZVŠ. Cílem 

bylo zachovat, co se osvědčilo. Obsahově změn není tolik, přestoţe došlo k velké 

jazykové úpravě. Návrh je přeloţen po projednání na MU a po předběţných připomínkách 

ze strany MŠMT. Nejvýznamnější jsou pasáţe ohledně zajišťování kvality (Rada pro 

vnitřní hodnocení) a poplatky za studium. Podoba Rady pro vnitřní hodnocení je 

prodiskutována, nový orgán má bdít nad korektností procesů, členové by neměli hodnotit 

konkrétní nastavení programů a předmětů.  

Rektor na základě shody s děkany navrhuje sjednocení poplatků za studium. 

Poplatky mají 2 úlohy: plnit stipendijní fondy a regulovat prodluţování studia. Domnívá se, 

ţe jde o rozumný návrh, který změkčuje skutečnost, ţe ZVŠ poplatky obecně zmírnil. 

Propad stipendijních fondů je předpokládán aţ 20%. MŠMT uvedlo, ţe je připraveno 

zahájit diskusi ohledně poplatků. AS má mít na paměti hlavní zájem MU: kvalitu a 

náročnost studia.  

Je třeba nejprve odsouhlasit Statut, poté lze postupovat v přípravě a 

schvalování dalších vnitřních předpisů MU.  
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Přichází prof. Nováková 

 

Diskuse 

Předseda SK SK měla pozměňovací návrh k příl. č. 2 Statutu Poplatky spojené se 

studiem, v části 3, čl. 9. SK navrhuje postupné navyšování poplatku za 

studium: 1. semestr 18 tis. Kč, 2. semestr 24 tis. Kč, 3. semestr 30 tis. 

Kč, 4. semestr a kaţdý další 36 tis. Kč.  

Cílem SK je motivovat studenty, aby dokončovali studium 

řádně. SK souhlasila, ţe navýšení poplatku je nutné pro navýšení stip. 

fondů. Dále měla SK několik dalších ţádostí na pana rektora 

v souvislosti s poplatky. 

Předseda AS Poţádal rektora o stanovisko, zda se s návrhem ztotoţňuje a navrhne 

Statut v této upravené podobě. 

Rektor Souhlasil s návrhem SK, jednal o tomto návrhu se SK i s KAP. 

 

Předloţení upraveného návrhu Statutu rektorem 

Rektor stáhl původní návrh Statutu (uloţen v podkladových materiálech k zasedání) a 

navrhl Statut ke schválení AS v podobě upravené v souladu s návrhem SK (viz diskuse a 

schválená podoba Statutu v příloze zápisu). 

 

Diskuse - pokračování 

Rektor Poţádal, aby předseda SK představil i ostatní poţadavky, které budou 

pro SK zárukou, ţe zvýšení poplatku bude dostatečně rozumně 

nastaveno. Výše poplatku ve výměrech je odlišná, oproti tomu, co je 

skutečně od studentů vymáháno. MU léta praktikuje politiku, která 

zohledňuje sociální, studijní, apod., situaci konkrétního studenta. 

Upozornil, ţe tento dokument nemůţe ovlivňovat rozhodování na 

fakultě. Dovede si představit metodický pokyn, jak se bude postupovat 

v určitých případech při přehodnocování. Mělo by jít o transparentní 

kritéria. Přizval SK k jednání o přípravě takovéto metodiky.  

Předseda SK SK souhlasila, aby další poţadavky upravila metodika.  

1) Zákon nespravedlivě postihl dlouhé Mgr. obory  

V případě oborů, které nemají bakalářský stupeň, mají studenti 

pouze 1 rok rezervu bez poplatku za studium. V případě oborů, 

které mají oba stupně, jsou to 2 roky. Toto znevýhodňuje zejména 

studenty, kteří neúspěšně ukončí dlouhé magisterské studium a 

začnou následně studovat bakalářský obor, oproti studentům, kteří 

mají dřívější neúspěšně ukončená studia bakalářského typu. SK 

navrhla výjimku, aby se počet let neúspěšně ukončeného dlouhého 

magisterského studia promítl do sníţení poplatku, nebo jeho 

odpuštění. 

Rektor Vedení bude zkoumat, zda lze poplatek odpustit, nebo zda bude třeba 

vyměřit alespoň určitou minimální částku. Pokud SK stačí veřejný slib, 

bude nalezena cesta, jak tuto věc zohlednit.  

Předseda SK SK souhlasila s veřejným příslibem pana rektora k bodu 1). 

 2)   Prodlouţení studia vzhledem k Erasmu+, apod.  
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SK navrhla, aby byla odpuštěna aţ polovina poplatku vzhledem 

k zahraničnímu pobytu studenta, v případě, ţe studentovi nebudou 

uznány předměty ze zahraničí.  

Rektor Toto je vedení připraveno zohlednit do metodiky. O problému uznávání 

studia vedení ví. K největším kolizím dochází, pokud koordinátor 

dostatečně neradí svým studentům. Vedení se bude snaţit kultivovat 

tuto záleţitost prostřednictvím vnitřní akreditace. Vedení je připraveno 

v těchto případech pokračovat v odpouštění částí poplatků. Mezi plátci 

poplatků je to menšina případů.  

Rozehnalová Je nutné si uvědomit, ţe nová úprava značně zlehčila situaci studentů 

v bakalářském studiu. Nová úprava má 3+1 a v navazujícím 2+1 bez 

poplatků. Zcela jinak se nastavují podmínky i pro studenty, kteří 

v průběhu studia vyjíţdějí. Problém obvykle není doba strávená na 

Erasmu, ale jiný problém ve studiu. 

Předseda SK 3)   Aplikace pro výpočet poplatku za studium 

Aplikace pro vyměření poplatku funguje. Představou SK je rozšíření 

o otevřený simulátor poplatků. Není nutné zde podrobněji 

diskutovat, SK dostala příslib od pror. Rozehnalové, ţe bude 

řešeno. 

 4) Nedostatek času na projednávání poplatků za studium 

 SK cítí, ţe na projednání poplatků nebyl dostatek času. To není 

vinou vedení MU, ale poměrně rychlou účinností novely ZVŠ po 

jejím zveřejnění ve Sbírce zákonů. SK by ráda, aby se o poplatcích 

dále diskutovalo (i s fakultními AS) a případně došlo k aktualizaci 

Statutu ve věci poplatků (pokud se ukáţe, ţe schválené řešení není 

vhodné). 

Rektor Statut bude nutné čas od času novelizovat. Slíbil, ţe do roka bude toto 

téma otevřeno a se SK bude o poplatcích hovořit. Téma poplatků se 

řeší uţ cca 12 let, nepředpokládá, ţe se objeví něco nového. Jsou 

bohuţel omezené moţnosti, jak systém nastavit. Přimlouval se za to, 

aby byl vyslán signál, ţe prodluţování studia není rozumná strategie. 

Vyzval k hledání cest, jak změkčit dopady v odůvodněných případech. 

Jde zejm. o psychologický význam poplatku. Vyzval ke sledování 

společného cíle, aby studium bylo kvalitní a student řádně studoval.  

Předseda SK  5)  Splátkové kalendáře 

 SK poţádala o zaručení splátkových kalendářů pro platbu poplatků 

za studium. Podle informací SK je cca v 95% splátkový kalendář 

povolován. SK povaţuje za vhodné, aby byl směrem k fakultám 

vydán metodický pokyn, ţe mají splátkové kalendáře umoţňovat, 

pokud student nemá špatnou platební kázeň.  

6)  Výzva rektorovi k prověření vyuţívání stipendijních fondů 

SK vyjádřila rozpaky nad odsouhlasením zvýšení poplatků za 

studium vzhledem k tomu, ţe nemá přehled, jak se vyuţívají 

stipendijní fondy. SK má pocit, ţe na některých fakultách se fondy 

nevyuţívají řádně. Proto SK navrhuje usnesení, aby rektor prověřil 

vyuţívání stipendijních fondů na fakultách a posoudil případné 

nezákonné vyuţívání fondů. 
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Rektor Apeloval na SK, aby šířila osvětu ve věci stipendijních fondů na 

fakultách. Čerpání fondů je v rukou fakult. Upozornil, ţe část fondů jsou 

nedobytné pohledávky. O vyuţívání stip. fondů je třeba hovořit na 

fakultních senátech. Rektor nemá přímou pravomoc k rozhodování 

o vyuţití prostředků stipendijních fondů. 

Tvrdoňová V čl. 5 odst. 3 Statutu je nová formulace: „V čele AS MU je předseda a 

dva místopředsedové.“ Další věta byla vypuštěna. Zeptala se, zda 

vypuštěná část bude ve VaJŘ AS.  

Předseda AS  Ano, toto bude ve VaJŘ AS, abychom minimalizovali překryvy.  

 

Stanovisko LK AS MU 

(prezentovala předsedkyně LK, dr. Smutná) Nebylo přijato závěrečné usnesení, návrhy 

LK byly zapracovány. LK souhlasí s návrhem Statutu. 

 

Stanovisko KAP k poplatkům 

Členové KAP AS MU, jakoţto reprezentace vysokoškolských pedagogů MU, podporují 

kroky Masarykovy univerzity motivující studenty k dodrţování standardní doby studia. 

 

Návrh usnesení AS ohledně čerpání stipendijních fondů 

Předseda AS uvedl, ţe nemá informace o nezákonných praktikách ve vztahu ke stip. 

fondům. Souhlasil s výzvou rektorovi k prověření čerpání fondů, nesouhlasil s návrhem 

konce usnesení, které se vztahovalo k nezákonnému čerpání stipendijních fondů. 

Předseda SK uvedl, ţe SK se ztotoţňuje s názorem předsedy AS a upravil návrh 

usnesení ve věci čerpání stip. fondů (poslední věta ohledně nezákonnosti vyuţívání stip. 

fondů byla vypuštěna). 

 

Předseda AS informoval, ţe jsou přítomni zástupci studentů s peticí ohledně poplatků. 

Uvedl, ţe není nutné, aby petice byla prezentována, jsou v ní jasně uvedeny argumenty a 

členové AS byli s obsahem petice seznámeni před zasedáním AS. 

 

Rektor nabídl petentům jednání, pokud se dohodnou na 3členné delegaci, aby rozptýlil 

pochybnosti ohledně poplatků. Souhlasí, ţe poplatek za studium nemá působit finanční 

tíseň pro toho, kdo se do obtíţné situace dostal nezaviněně. 

 

Hlasování o Statutu MU 

Hlasování po komorách 

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 44. 

 

SK 

Pro:                    12 

Proti:              2 

Zdrţel se:           0 

 

KAP 

Pro:                    30 

Proti:              0 

Zdrţel se:           0 
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Přijaté usnesení: 

Akademický senát MU schvaluje Statut Masarykovy univerzity v navrţeném znění, 

který tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 

Rektor poděkoval AS za schválení Statutu.  

 

Předseda AS na základě poţadavku SK navrhl hlasovat o výzvě rektorovi k prověření 

vyuţívání stipendijních fondů. 

 

Hlasování o výzvě rektorovi k prověření vyuţívání stipendijních fondů na fakultách 

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 44. 

Pro:                    36 

Proti:              1 

Zdrţel se:           7 

 

Přijaté usnesení: 

Akademický senát MU ţádá rektora, aby prověřil vyuţívání stipendijních fondů 

fakult. 

6. Plán realizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2017 

Plán realizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2017 předloţil rektor MU ve lhůtě 

stanovené VaJŘ AS. AS návrh schvaluje nadpoloviční většinou přítomných. 

 

Rektor představil návrh Plánu realizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2017.  

 

Diskuse 

Ţitňanský  V bodě 1.1.1. je uvedeno, ţe má vzniknout nové poradenské centrum. 

Zeptal se, o co přesně se má jednat. 

Bulant To je aktivita v rámci OP VVV. Má to být zcela nové poradenské centrum 

s tím, ţe ve stávajícím centru bude zachováno osobnostní poradenství. 

Aktivity nového centra budou oproti stávajícímu širší, např. oborové a 

obsahové poradenství. 

 

Hlasování o Plánu realizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2017 

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 44. 

Pro:                    44 

Proti:              0 

Zdrţel se:           0 

 

Přijaté usnesení: 

Akademický senát MU schvaluje Plán realizace Dlouhodobého záměru Masarykovy 

univerzity na rok 2017 v navrţeném znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 
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7. Nominace členů RVH MU 

Nominace předloţil předseda AS MU na základě nominací členů AS MU. Samotné 

jmenování proběhne aţ po registraci Statutu. Předseda AS poţádal, aby volba proběhla 

tajně. 

 

Předseda AS navrhl tento způsob volby: kaţdý má max. čtyři hlasy (více neţ čtyři hlasy = 

neplatný hlasovací lístek). Nominovány budou čtyři osoby s nejvyšším počtem hlasů; 

pokud mezi nimi nebude ţádný student, budou nominováni tři akademici s nejvyšším 

počtem hlasů a student s nejvyšším počtem hlasů. 

 

Proběhlo hlasování o způsobu volby, všichni členové AS byli pro. 

 

Rektor uvedl, ţe kandidáty, kteří se nedostanou do výběru, si pravděpodobně osvojí pro 

svoje nominace do RVH MU.  

 

Navrhovatelé představili kandidáty. 

 

Hlasování o nominaci členů RVH MU 

Tajná volba, skrutátoři: za SK Ţitňanský a Blahoudek; za KAP Lízal a Kubíček 

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 44. 

prof. Ing. Ladislav Blaţek, CSc.        24   

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.     29 

doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.    11 

prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.     23 

Bc. Vojtěch Kyselý   22 

doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.  20 

 prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.    7 

 doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.   31 

 

Přijaté usnesení: 

Akademický senát MU navrhuje rektorovi MU následující osoby jako členy Rady pro 

vnitřní hodnocení MU tyto osoby: doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.; prof. RNDr. 

Ivana Černá, CSc.; prof. Ing. Ladislav Blaţek, CSc.; Bc. Vojtěch Kyselý. 

 

Rektor poděkoval za nominace. 

 

Předseda AS vyhlásil 15minutovou přestávku. 

 

Odcházejí senátoři Bouda, Dytrt a Arbet 

8. Pozemková agenda 

Předseda AS uvedl, ţe AS byly přeloţeny k projednání ve lhůtě stanovené VaJŘ AS tyto 

pozemkové záleţitosti: 

 

a) Věcné břemeno pro Technické sítě Brno, a.s.: veřejné osvětlení v areálu kolejí 

v Komárově; 
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b)  Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s.: kabelové vedení k měnírně DPMB 

v areálu UKB; 

c)  Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s.: doplnění a narovnání trasy stávajícího 

kabelového vedení VN a NN z důvodu výstavby na sousedním pozemku jiného 

vlastníka v areálu UKB; 

d)  Věcné břemeno stezky a cesty pro HLINKY ESTATE, s.r.o.: přístup přes 

komunikaci MU v areálu ESF a SKM v Pisárkách na pozemky ţadatele – doplnění 

jedné parcely k jiţ existujícímu souhlasu AS a SR; 

e)  Směna pozemků s doplatkem v areálu UKB: blok pozemků v blízkosti FSpS. 

 

Rektor informoval, ţe na zasedání KAP byli přítomni paní kvestorka a vedoucí provozního 

odboru rektorátu. Významná je plánovaná akvizice pozemků u areálu UKB. Pozemková 

situace v okolí UKB je významně komplikována nedořešenými restitučními nároky. 

Pozemková rezerva v oblasti UKB je vyčerpána. MU můţe získat cca hektar pozemků. Po 

dostavbě SIMU budou veškeré pozemky MU v oblasti UKB obsazeny. Pokud MU tuto 

příleţitost nevyuţije, předpokládá, ţe o pozemky bude mít zájem jiný zájemce. Cena je 

standardní, za kterou MU kupujeme pozemky v okolí. Je na spodní hranici toho, za co se 

obchodují pozemky v okolí. MU zatím nemá stálé vyuţití, dočasně lze vyuţít jako 

sportoviště FSpS, případně by plocha mohla být pronajímána. Město Brno plánuje v okolí 

postavit víceúčelovou halu. Rektor je přesvědčen, ţe jde o rozumnou investici, která bude 

strategickou pozemkovou rezervou MU. 

 

Stanovisko EK AS k pozemkové agendě 

(prezentoval předseda EK, dr. Menšík) EK AS souhlasí se zřízením věcných břemen. 

 

Hlasování o zřízení věcných břemen 

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 41. 

Pro:                    41 

Proti:              0 

Zdrţel se:           0 

 

Přijaté usnesení: 

Akademický senát MU, v souladu s § 9, odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, projednal a souhlasí se záměrem zřídit:  

1)  věcné břemeno pro Technické sítě Brno, a.s.; veřejné osvětlení v areálu 

 kolejí v Komárově,  

2)  věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s.; kabelové vedení k měnírně DPMB 

 v areálu UKB,  

3)  věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s.; doplnění a narovnání trasy 

 stávajícího kabelového vedení VN a NN  z důvodu výstavby na sousedním 

 pozemku jiného vlastníka  v areálu UKB,  

4)  věcné břemeno stezky a cesty pro HLINKY ESTATE, s.r.o.;  přístup přes   

 komunikaci MU v areálu ESF a SKM v Pisárkách na pozemky ţadatele – 

 doplnění jedné parcely k jiţ existujícímu souhlasu Akademického  senátu 

 a Správní rady MU, dle údajů uvedených v podkladových dokumentech. 
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Hlasování o směně pozemků 

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 41. 

Pro:                    40 

Proti:              0 

Zdrţel se:           1 

 

Přijaté usnesení: 

Akademický senát MU, v souladu s § 9, odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, projednal a souhlasí se záměrem realizovat směnu pozemků s doplatkem 

v areálu UKB – blok pozemků v blízkosti FSpS, dle údajů uvedených 

v podkladových dokumentech. 

9. Nominace zástupců AS MU do hodnotící komise FR MU 

Předseda AS uvedl, ţe byl vyhlášen čtvrtý ročník interní soutěţe na podporu projektů 

v rámci Fondu rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2017 (FRMU 2017). Předseda AS 

obdrţel ţádost na nominaci zástupců AS do hodnotící komise, a to čtyři zástupce za SK a 

dva zástupce za KAP. 

 

Pro hodnotitele bude v průběhu října připraven Metodický list pro hodnocení návrhů 

projektů. Projekty jim budou předány k hodnocení dne 25. 11. 2016. Schůzky jednotlivých 

hodnotících skupin se uskuteční v období 5. - 8. 12. 2016. 

 

Hlasování o nominaci zástupců AS MU do hodnotící komise FR MU 

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 41. 

Pro:                    40 

Proti:              0 

Zdrţel se:           1 

 

Přijaté usnesení: 

Akademický senát MU nominuje jako své zástupce do hodnotící komise FR MU: za 

SK AS: Bc. Vojtěch Kyselý, Bc. Ondřej Vymazal, Mgr. Michaela Tvrdoňová, Bc. 

Jakub Peschel; za KAP AS: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. a doc. RNDr. Jan 

Bouda, Ph.D. 

 

10. Schválení delegáta do SK RVŠ 

SK AS MU nominovala Bc. Mateje Patrika Ţitňanského. Předseda SK představil 

kandidáta. Studuje na FF dva navazující magisterské programy Učitelství pedagogiky pro 

střední školy a Sociální pedagogika a poradenství. Bakalářský titul získal na PdF. Je také 

členem AS FF MU a doposud byl zástupcem delegáta v SK RVŠ za MU. 

 

Předseda SK informoval, ţe SK hledá zástupce delegáta do SK RVŠ. Zájemci se mohou 

hlásit SK. 

 

AS MU schvaluje nadpoloviční většinou přítomných. 
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Hlasování o delegaci do SK RVŠ 

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 41. 

Pro:                    39 

Proti:              0 

Zdrţel se:           2 

 

Přijaté usnesení: 

Akademický senát MU deleguje Bc. Mateje Patrika Ţitňanského jako delegáta do 

studentské komory Rady vysokých škol. 

11. Různé 

A. Pozice kvestora MU 

Rektor informoval o pozici kvestora MU. V pátek 30. 9. 2016 zasedla výběrová komise, 

navrhla Mgr. Martu Valešovou, MBA, která je předsedkyní Správní rady MU. 

V současné době pracuje jako ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod.  

B. Peníze od MŠMT 

Senátor Lízal uvedl, ţe v médiích proběhla informace, ţe MU obdrţela peníze od 

MŠMT a ţe rektor tyto prostředky hodlá vyuţít na odměny. Jakým způsobem bude 

odměňování realizováno? Odměňování je v gesci fakult. 

 

Rektor odpověděl, ţe o vyuţití prostředků bude rozhodovat AS MU na příštím 

zasedání. Bude s děkany jednat, aby tyto peníze šly na odměny. Při jednáních na 

MŠMT zdůrazňoval, ţe jde o autonomní rozhodnutí VVŠ a jejich fakult.  

C. Hlasovací zařízení 

Senátor Bejček se zeptal, zda se uvaţuje o hlasovacím zařízení na zasedání AS. 

 

Prorektor Bulant uvedl, ţe MU má hlasovací zařízení nově k dispozici. Na následující 

týden je naplánováno testování. 

 

Předseda AS  doplnil, ţe po novele VaJŘ předpokládá vyuţití hlasovacího systému. 

D. Majetková účast MU ve vysoké škole Karla Engliše 

Senátorka Smutná se zeptala, jak se posunula majetková účast MU ve vysoké škole 

Karla Engliše. 

 

Rektor předpokládá, ţe je v současnosti pravděpodobnější spolupráce, neţ majetková 

účast MU. Nechce debatu uspíšit. MU potřebuje čas na vnitřní diskusi. 

 

Senátorka Smutná se dále zeptala, zda se bude o partnerství jednat na AS MU. 

 

Rektor odpověděl, ţe záleţí na podobě a rozsahu budoucí spolupráce.  

 

 



Stránka 13 z 13 

 

Nejbliţší řádné zasedání akademického senátu MU bylo svoláno na 7. listopadu 2016.  

Předseda AS poděkoval na závěr přítomným za účast a ukončil zasedání v 18.52 hod. 

  

Zapsal: Petr Konopáč                                                           V Brně, dne 3. 10. 2016 

 

Text schválil: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., předseda AS MU, dne 17. 10. 2016. 

  

Zápis zveřejněn po sedmidenní lhůtě na uplatnění připomínek členů AS dne 25. 10. 2016. 

 

 

 

…………………………………………. 

doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. 

  



 

Příloha č. 1 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

Zasedání Akademického senátu MU dne 3. 10. 2016 

Komora akademických pracovníků 

  

  Přítomen Nepřítomen 

Právnická fakulta     

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. X  

JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. X  

JUDr. Klára Drličková, Ph.D. X  

Lékařská fakulta     

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. X  

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

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

Přírodovědecká fakulta     

prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. X  

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. X   

doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc. X   

Filozofická fakulta     

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.  X  

Jeffrey A. Vanderziel, B.A. X   

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

Pedagogická fakulta     

Mgr. Petr Najvar, Ph.D. X  

doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.  X  

PaedDr. Jan Šťáva, CSc. X  

Ekonomicko-správní fakulta     

RNDr. Luboš Bauer, CSc. X   



 

doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. X  

Mgr. Josef Menšík, Ph.D. X  

Fakulta informatiky     

doc. RNDr. Jan Bouda, Ph.D. X  

doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. X  

  doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D. X  

Fakulta sociálních studií     

doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. X  

PhDr. Petr Suchý, Ph.D. X   

PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. X  

Fakulta sportovních studií     

PaedDr. Zdeněk Janík X  

Mgr. Oldřich Racek X  

Mgr. Jan Došla, Ph.D. X   

Vysokoškolské ústavy     

doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. X  

Mgr. Karel Kubíček, Ph.D. X  

Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková X  

  

 

  

  

  



 

 

PREZENČNÍ LISTINA 

Zasedání Akademického senátu MU dne 3. 10. 2016 

Studentská komora 

 

  Přítomen Nepřítomen 

Právnická fakulta     

Petr Procházka  omluven 

--- neobsazeno ---   

Lékařská fakulta     

Martin Jakub Arbet X  

Senad Kolář X  

Jiří Libra X  

Přírodovědecká fakulta     

Mgr. Michaela Tvrdoňová X   

Bc. Ondřej Vymazal – předseda SK X  

Filozofická fakulta     

Bc. Natálie Lorencová X  

Bc. Matej Patrik Ţitňanský X  

Pedagogická fakulta     

Dominik Levíček  X 

Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková  omluvena 

Ekonomicko-správní fakulta     

Bc. Tomáš Rejlek X  

Mgr. Daniel Kerekeš  omluven 

Fakulta informatiky     

Mgr. Lukáš Ručka X   

Bc. Jakub Peschel X  

RNDr. František Blahoudek X  



 

Fakulta sociálních studií     

Bc. Vojtěch Kyselý X  

Mgr. Filip Příhoda X  

Fakulta sportovních studií     

PhDr. Martin Bugala X  

--- neobsazeno ---   

 



 

Příloha č. 2 
 

PŘIJATÁ USNESENÍ 

Zasedání Akademického senátu MU dne 3. 10. 2016 

 

 

1. Akademický senát MU vyjadřuje podporu záměru rektora jmenovat doc. PhDr. Hanu 

Svatoňovou, Ph.D., prorektorkou Masarykovy univerzity pro vnější vztahy. 

2. Akademický senát MU schvaluje Statut Masarykovy univerzity v navrţeném znění, který 

tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

3. Akademický senát MU ţádá rektora, aby prověřil vyuţívání stipendijních fondů fakult. 

4. Akademický senát MU schvaluje Plán realizace Dlouhodobého záměru Masarykovy 

univerzity na rok 2017 v navrţeném znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

5. Akademický senát MU navrhuje rektorovi MU následující osoby jako členy Rady pro vnitřní 

hodnocení MU tyto osoby: doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.; prof. RNDr. Ivana Černá, 

CSc.; prof. Ing. Ladislav Blaţek, CSc.; Bc. Vojtěch Kyselý. 

6. Akademický senát MU, v souladu s § 9, odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

projednal a souhlasí se záměrem zřídit:  

1)  věcné břemeno pro Technické sítě Brno, a.s.; veřejné osvětlení v areálu kolejí 

v Komárově,  

2)  věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s.; kabelové vedení k měnírně DPMB v areálu 

UKB,  

3)  věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s.; doplnění a narovnání trasy stávajícího 

kabelového vedení VN a NN z důvodu výstavby na sousedním pozemku jiného 

vlastníka v areálu UKB,  

4)  věcné břemeno stezky a cesty pro HLINKY ESTATE, s.r.o.; přístup přes komunikaci 

MU v areálu ESF a SKM v Pisárkách na pozemky ţadatele – doplnění jedné parcely 

k jiţ existujícímu souhlasu Akademického senátu a Správní rady MU, dle údajů 

uvedených v podkladových dokumentech. 

7. Akademický senát MU, v souladu s § 9, odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

projednal a souhlasí se záměrem realizovat směnu pozemků s doplatkem v areálu UKB – 

blok pozemků v blízkosti FSpS, dle údajů uvedených v podkladových dokumentech. 

8. Akademický senát MU nominuje jako své zástupce do hodnotící komise FR MU: za SK AS: 

Bc. Vojtěch Kyselý, Bc. Ondřej Vymazal, Mgr. Michaela Tvrdoňová, Bc. Jakub Peschel; za 

KAP AS: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. a doc. RNDr. Jan Bouda, Ph.D. 



 

9. Akademický senát MU deleguje Bc. Mateje Patrika Ţitňanského jako delegáta do 

studentské komory Rady vysokých škol. 

 


