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Přílohy zápisu  
1. Prezenční listina 

2. Přijatá usnesení 

 

 

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 36 senátorů a senátorek; 

                    celkem se zasedání zúčastnilo 36 členů AS 

   

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

Ing. Martin Veselý, kvestor 

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 

Mgr. Jiří Nantl, LL.M., ředitel CEITEC 

Mgr. Tereza Fojtová, ředitelka pro komunikaci 

Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., delegát MU v RVŠ 

          

Další členové akademické obce MU         
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1. Zahájení  

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

konstatoval usnášeníschopnost AS MU.  

 

Ze zasedání se omluvili: František Blahoudek, Marie Nováková, Jan Strejček, Jiří Libra, 

Adam Táborský, Ondřej Pelikán, Vojtěch Kyselý, Josef Menšík, Jan Štáva, Jarmila 

Bednaříková, Josef Tomandl. 

 

Předseda AS pověřil pořízením zápisu ze zasedání Petra Konopáče. 

 

Předseda SK poţádal o zařazení nového bodu na pořad jednání „Vyuţívání finančního 

fondu AS MU“ a jeho zařazení před bod „Různé“. Dále poţádal o změnu názvu bodu 

„Schválení externích členů Studentské komory RVŠ“ na „Schválení financí pro členy 

Studentské komory RVŠ“. Změna programu byla jednohlasně odhlasována. 

 

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

2. Prohlídka CEITEC MU 

Ředitel CEITEC MU, Mgr. Jiří Nantl, LL.M., přivítal AS MU v prostorách CEITEC MU a 

instituci krátce představil. Poté proběhla prohlídka CEITEC. 

3. Kontrola úkolů 

Předseda AS informoval AS, ţe:  

 Pravidla sestavování rozpočtu Masarykovy univerzity pro kalendářní rok 2016, 

schválená na minulém zasedání AS, pravděpodobně projdou novelizací. EK AS 

MU byla o připravované novele informována;  

 O cestovní příkazy pro studenty v RVŠ, apod., lze nově ţádat jen elektronicky; 

náklady se nově nebudou financovat ze Stipendijního fondu, ale budou hrazeny 

z rozpočtu AS MU. 

4. Příprava nových univerzitních a fakultních vnitřních předpisů 

Předseda AS připomněl, ţe na minulém zasedání AS hovořil o nutnosti vytvoření 

kvalitního harmonogramu prací v souvislosti s novelou ZVŠ (zasedání AS 22. 2. 2016, 

bod 3).  

 

Dr. Kudrová doplnila, ţe MŠMT v tuto chvíli počítá s účinností novely ZVŠ od 1. září 

2016.  

 

Předseda AS uvedl, ţe vedení MU plánuje do začátku září 2016 předloţit AS MU návrh 

Statutu MU s přílohami; předpokládá se participace LK AS MU. Vedení MU plánuje do 

listopadu 2016 předloţit AS další změny vnitřních předpisů.  

 

Předseda AS předpokládá alespoň jedno výjezdní zasedání AS MU ohledně novely ZVŠ. 

Povaţuje za vhodné, aby s ohledem na vnitřní předpisy AS řešil tyto otázky: 

 Jednací řád AS MU – návrh, ţe hlavním garantem vypracování bude předseda AS 

MU ve spolupráci s LK AS MU; 
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 Volební řád AS MU – návrh, ţe předseda AS MU bude jednat s vedením MU 

o podobě tohoto předpisu; 

 Fakultní předpisy – návrh, aby AS poţádal fakulty, aby do konce roku 2016 

nepředkládaly návrhy fakultních novel. 

 Formální podoba fakultních norem, jejich stávající rozdílnost nikoli jen obsahová, 

ale i formální - návrh výzvy k rektorovi, aby byly připraveny zásady pro uvedení 

fakultních vnitřních předpisů do souladu s novelou vysokoškolského zákona; apel 

na fakulty, aby se těchto zásad při novelizaci svých vnitřních předpisů přidrţely. 

 

Diskuse 

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

se o doslovný přepis) 

Ţitňanský  Nejsem si jistý termíny předkládání předpisů vzhledem ke skutečnosti, 

ţe dosud není zcela jasné, kdy bude novela ZVŠ účinná. 

Kudrová  Víme, ţe novela účinná bude. S termíny souhlasím, raději předpisy 

projednávejme s předstihem. 

Ručka  Vzhledem k tomu, ţe novela ZVŠ upravila pravomoci fakult, není 

schvalování Statutu na zářijovém zasedání AS po tříměsíční pauze 

předčasné, kdyţ nebude probíhat diskuse o podobě předpisů mezi 

senátory AS? Není vhodnější nejprve projednat fakultní předpisy, poté 

teprve univerzitní? 

Předseda AS  Vedení MU předpokládá předloţení Statutu na začátku září. AS se 

sejde na začátku října. Jsem přesvědčen, ţe ke Statutu proběhne 

řádná diskuse na obou komorách AS během září. 

Ručka Nemusí však panovat souhlas o podobě Statutu. 

Předseda AS Obávám se, ţe souhlas nemusí panovat ani později. 

Ručka Bylo by však více času k jednání. 

Předseda AS  V říjnu skutečně nemusíme dojít ke konsenzu o podobě Statutu. Za 

současné situace však máme prostor jednání prodlouţit, pokud to 

bude nutné. Statut můţeme poté schvalovat na pozdějším zasedání. 

Zdá se mi to jako nejrozumnější varianta. 

Kudrová  Statut obsahuje nejdůleţitější otázky fungování MU, jsou na něj 

navázané ostatní předpisy. Upozorňuji, ţe novelizovaný Statut je nutné 

registrovat na MŠMT, coţ také zabere určitý čas. Doporučuji proto 

schvalování novelizace Statutu cílit na říjen. 

Rozehnalová Na první pohled se skutečně zdá vhodnější začít nejprve fakultními 

předpisy, jak uvádí senátor Ručka. Na druhé straně mám obavy, ţe do 

konce roku by se nám nepodařilo o Statutu jednat. Máme zájem na co 

nejrychlejším schválení novely Statutu zejm. s ohledem na hodnocení 

kvality a s ohledem na problematiku doručování, kterou potřebujeme 

řešit velmi nutně co nejdříve. Další věcí je, ţe na konci června vedení 

pravděpodobně schválí změny Statutu, tzn. základní korpus vnitřních 

předpisů MU. Věřím, ţe v srpnu předloţíme novelizovaný Statut AS. 

Kudrová Jsem přesvědčena, ţe musíme nejdříve schválit novelu Statutu. Na něj 

jsou navázány předpisy fakult. 

Ručka Jde mi zejm. o to, abychom neschvalovali něco, s čím nebudou fakulty 

souhlasit. 
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Předseda AS Před předloţením novely Statutu AS budou jistě probíhat rozsáhlé 

diskuse s fakultami. To však zároveň neznamená, ţe všechny fakulty 

budou se všemi změnami souhlasit, byť to nebude ideální situace. 

Statut ale navrhuje rektor a schvaluje AS MU. 

 

Hlasování o pověření předsedy AS přípravou Jednacího řádu AS MU 

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 36. Hlasovalo 35 členů AS. 

Pro:                    35 

Proti:              0 

Zdrţel se:           0 

 

Přijaté usnesení: 

Akademický senát MU pověřuje předsedu AS MU, aby ve spolupráci s Legislativní 

komisí AS MU připravili návrh Jednacího řádu AS MU, a to do 30. 9. 2016. 

 

Rektor poţádal, aby AS zvolil osobu, se kterou bude jednat o podobě nového Volebního 

řádu AS MU. Dr. Kudrová navrhla, aby AS nominoval předsedu VaMK AS MU (dr. Lízala), 

nebo předsedu AS a zároveň předsedu VaMK AS MU. Dr. Lízal s nominací souhlasil.  

 

Rektor poţádal, aby byli navrţeni 3 zástupci a jeden z nich byl zástupcem SK AS. 

 

Předseda SK navrhl, aby byl nominován spolu s předsedou AS a předsedou VaMK AS 

MU. 

 

Hlasování o pověření členů AS jednáním o podobě nového Volebního řádu AS MU 

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 36. 

Pro:                    36 

Proti:              0 

Zdrţel se:           0 

 

Přijaté usnesení: 

Akademický senát MU pověřuje předsedu AS MU, předsedu Volební a mandátové 

komise AS MU a předsedu Studentské komory AS MU, aby jednali s rektorem MU 

o podobě nového Volebního řádu AS MU. 

 

Předseda AS uvedl, ţe by bylo rozumné, aby fakulty předkládaly svoje návrhy nových 

předpisů aţ v roce 2017. Dále navrhl, aby předpisy formálně vypadaly podobně – vyzval 

rektora, aby připravil zásady pro zapracování změn z novely ZVŠ do vnitřních předpisů.  

 

Diskuse 

Předseda SK  Prosím, aby usnesení nevyznělo, ţe AS nebude schvalovat ţádné 

předpisy fakult do roku 2017. Mohou se objevit určité předpisy, které 

fakulty budou nutně potřebovat schválit. 

Předseda AS  Proto je to usnesení formulováno tak, ţe vyzýváme děkany a předsedy 

fakultních AS. Formuloval jsem to tak, aby fakultní senát mohl i do roku 

2017 předkládat naléhavé či technické změny vnitřních předpisů. 
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Ručka     Navrhuji změnit text usnesení adresovaném děkanům a předsedům 

fakultních AS  z AS MU „vyzývá“ na „doporučuje“. 

Kerekeš  Je skutečně nutné, aby se AS na navrhovaném usnesení usnášel? 

Doporučení je moţné sdělit fakultám i interně a nebudeme tak muset - 

byť jenom proklamativním způsobem - zasahovat do autonomie fakult. 

Předseda AS  Usnesení je nutné, abych ověřil, zda AS s mým stanoviskem souhlasí. 

Rektor Není mojí ambicí zasahovat do fakultních předpisů. Po diskusi 

s předsedou AS vyplynulo, ţe by bylo vhodné, aby AS stanovil fakultám 

určité limity, jak mají fakultní předpisy vypadat, aby hladce procházely 

schvalovacím procesem v AS MU. Agenda v souvislosti s novelou ZVŠ 

bude skutečně velmi rozsáhlá a bylo by vhodné se vyhnout kolizím. 

Zásady by samozřejmě neměly určovat fakultám způsob uspořádání 

samosprávy. 

Kudrová Nevím, o kolik fakultních předpisů se přesně jedná. Fakulty sami nemají 

důvod něco předělávat – potřebují spíše informaci, jak postupovat. 

Předpokládám vznik nějaké metodiky, jak a co mají fakulty upravit. 

Budou změny ponechány na samotných fakultách? 

Rektor V této věci chápu roli rektora jako „hlásné trouby“ AS MU. Předpisy 

schvaluje AS MU. Měl by to být výsledek shody rektora a AS MU. Jde 

o vytvoření jakéhosi „metodického pokynu“, který by nebyl 100% 

závazný, ale pomohl by snadnějšímu schválení předpisů ze strany AS 

MU. Měl by to být signál, kde jsou rozumné mantinely. Nemělo by dojít 

k omezení fakultní samosprávy. Jde zejm. o jednotnější strukturu 

předpisů. Dál naše úvaha nešla. 

Předseda AS Součástí pokynu by měla být mimo jiné identifikace záleţitostí, které je 

třeba změnit s ohledem na novelu ZVŠ. 

Rozehnalová  První informace máme v plánu fakultám poskytnout po zveřejnění 

novely ZVŠ, poté další informace po projednání Statutu. Jakýsi 

„metodický pokyn“ bude určitě nutný, předpokládám, ţe bychom jej 

připravili cca v září 2016. 

Předseda AS Přesně tímto směrem návrh míří. Formálně nebudeme vyzývat 

k vytvoření pokynu, ale zásad pro uvedení fakultních vnitřních předpisů 

do souladu s novelou ZVŠ. 

 

Hlasování o výzvě k přípravě zásad tvorby fakultních vnitřních předpisů 

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 36. 

Pro:                    36 

Proti:              0 

Zdrţel se:           0 

 

Přijaté usnesení: 

Akademický senát MU vyzývá rektora MU, aby připravil zásady pro uvedení 

fakultních vnitřních předpisů do souladu s novelou vysokoškolského zákona tak, 

aby mohlo dojít k formálnímu sblíţení jednotlivých fakultních vnitřních předpisů 

napříč MU. 
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Hlasování o výzvě k formálnímu sblíţení fakultních vnitřních předpisů 

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 36. 

Pro:                    33 

Proti:              1 

Zdrţel se:           2 

 

Přijaté usnesení: 

Akademický senát MU doporučuje děkanům a předsedům akademických senátů 

fakult MU, aby novelizace svých vnitřních předpisů předkládali AS MU aţ v roce 

2017 a aby se při novelizaci přidrţeli zásad připravených rektorem MU tak, aby 

mohlo dojít k formálnímu sblíţení jednotlivých fakultních vnitřních předpisů napříč 

MU. 

5. Schválení financí pro členy Studentské komory RVŠ 

Předseda AS uvedl, ţe se AS MU na svém zasedání dne 19. 10. 2015 usnesl, ţe externí 

členové Studentské komory RVŠ, mají-li být povaţováni za součást reprezentace MU, 

musí být schváleni AS MU po předchozím doporučení SK AS MU. 

 

Odchází senátoři Najvar a Kunc 

 

Na dnešním zasedání je třeba, aby se AS vyjádřil k podpoře činnosti těchto dvou osob, 

zejm. s ohledem na otázku, zda jim mají být ze strany MU proplaceny cestovní náklady: 

 Matej Patrik Ţitňanský (UČO 361132) – náhradník delegáta MU v RVŠ;  

 Dominik Gurín (UČO 381137) – člen Legislativní komise Studentské komory Rady 

vysokých škol (LK SKRVŠ) a Legislativní komise Rady vysokých škol (LK RVŠ) – 

nebyl schválen AS MU. 

 

Předseda AS dále uvedl, ţe souhlasí s podporou činnosti a proplacením nákladů panu 

Ţitňanskému. Souhlasí i s podporou činnosti pana Gurína s tím, ţe mu budou proplaceny 

náklady pouze do 19. 10. 2015, kdy se AS usnesl, ţe podmínkou podpory členů RVŠ je 

předchozí souhlas AS MU. 

 

Diskuse 

Arbet   Pan Gurín je externím členem RVŠ, nikdo ze SK AS MU jej 

nenominoval. Je to jeho osobní rozhodnutí. Je k diskusi, zda vůbec hájí 

zájmy MU.  

Ručka     Pan Gurín je v LK SK RVŠ od roku 2013.  

Kudrová  Pokud byl pan Gurín vyslán se souhlasem AS, tak souhlasím 

s proplacením nákladů, jinak je to jeho osobní aktivita na jeho náklady. 

Arbet  Pan Gurín nebyl schválen ani delegován ze strany MU. SK MU jej jako 

kandidáta do RVŠ v minulosti odmítla. 

Sychra Proč tu pan Gurín není osobně, aby nás o svojí činnosti informoval? 

Arbet Pan Gurín se omlouvá, podle svého vyjádření je na jednání SK LK RVŠ. 

Ručka Upřesním, ţe pan Gurín se v 2013 ucházel o post náhradníka delegáta 

do SK RVŠ a byl jednohlasně odmítnut SK MU.  
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Bulant Min. od srpna 2015 student ví (resp. můţe a měl by vědět), ţe pro nárok 

na proplacení cestovních nákladů je nutné souhlasné stanovisko AS MU 

s jeho činností. 

Předseda SK Nejsem si jistý, zda byl pan Gurín na dnešní jednání pozván. 

Předseda AS Nezval jsem jej, nicméně informace je veřejná a od prosince 2015 jsou 

všechny podkladové materiály AS veřejné v ISu pro celou akademickou 

obec MU. 

 

Hlasování o podpoře činnosti Mateje Patrika Ţitňanského v SK RVŠ 

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 34. 

Pro:                    31 

Proti:              0 

Zdrţel se:           3 

 

Přijaté usnesení: 

Akademický senát MU podporuje činnost Mateje Patrika Ţitňanského jako 

náhradníka delegáta ve Studentské komoře Rady vysokých škol. 

 

Hlasování o podpoře činnosti Dominika Gurína v orgánech RVŠ 

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 34. 

Pro:                    30 

Proti:              0 

Zdrţel se:           4 

 

Přijaté usnesení: 

Akademický senát MU nepodporuje činnost Dominika Gurína v orgánech Rady 

vysokých škol. 

6. Vyuţívání finančního fondu AS MU 

Předseda SK uvedl, ţe poţádal o zařazení tohoto bodu na jednání zejm. kvůli cestovním 

příkazům. SK by chtěla prodiskutovat, zda všechny finanční prostředky bude schvalovat 

předseda AS. SK dále obdrţela informaci, ţe předseda AS jedná o finančním 

odměňování členů AS a předseda SK poţádal předsedu AS o informaci o návrhu 

odměňování členů AS. 

 

Předseda AS uvedl, ţe návrh na odměňování členů AS vzešel z jednání mezi jím a 

předsedou EK AS MU. Doplnil, ţe o této záleţitosti hodlal AS MU informovat na 

květnovém zasedání AS. Některé VŠ mají odměňování členů AS přímo ve vnitřním 

mzdovém předpise. Odměňování se obvykle děje formou příplatků. Představa je, ţe by 

byli odměňováni členové AS a členové komisí AS. Jedná se o nadstandardní činnost nad 

rámec pracovních úvazků a studentských povinností. Otevírat diskusi je předčasné – 

záleţitost je projednávána teprve předběţně, předseda AS předpokládá projednání této 

záleţitosti AS ovšem teprve po souhlasu rektora (šlo by formálně o rektorův návrh). 

 

Rektor vyzval AS k diskusi o odměňování členů AS a komisí. Systém by měl být postaven 

na jasných, nezávislých pravidlech, ideálně v mzdovém předpise. Debatu o odměňování 
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povaţuje za korektní téma, investice času u klíčových pozic by měla být odměněna, a to 

způsobem, který nemůţe vyvolat pochybnosti. 

 

Předseda SK informoval, ţe na VUT jsou členové AS odměňováni formou příplatků. SK 

by ráda měla fond, se kterým samostatně hospodaří. Dále navrhnul, aby cestovní příkazy 

schvalovali předsedové jednotlivých komor, správci rozpočtu by byly externí osoby.  

 

Kvestor uvedl, ţe při odměňování by nemělo být rozhodující, zda jde o KAP, nebo o SK. 

MU je připravena realizovat různé varianty odměňování a řešení cestovních příkazů.  

 

Diskuse 

Ţitňanský  Dnes se bavíme o odměňování a nákladech. Do tohoto bodu spadají 

také cestovní náklady, které vzniknou senátorům ve výkonu funkce. 

Jsem na semestrálním pobytu ve Vídni a dojíţdím na své náklady na 

zasedání AS. Proto bych rád otevřel diskusi o proplacení cestovních 

nákladů, které vzniknou v souvislosti s výkonem funkce. 

Předseda AS  U pobytu ve Vídni je proplacení nákladů zdánlivě v pořádku, protoţe se 

nejedná o velkou částku. Problémem jsou vzdálenější destinace. 

Otevřeli bychom moţnost proplácení nákladů např. z USA. Proto je můj 

postoj zamítavý. Mohli bychom se dostat do velkých problémů. 

Ručka Je tu otázka, zda vůbec proplácet a potom otázka přiměřenosti. Z mého 

pohledu záleţí na agendě – např. při schvalování rozpočtu by se měly 

proplatit náklady v plné výši, u méně zásadních agend by mohl být 

pouţit jiný způsob proplácení nákladů. 

Arbet Můţe se jednat o příspěvek, nikoliv o proplacení celé částky. 

Suchý Studijní pobyty jsou naše osobní záleţitost. Měli bychom si je zařídit 

např. tak, abychom na ně vyjíţděli mimo své mandáty, jinak bych byl 

spíše pro rezignaci člena AS. Myslím si, ţe by se náklady neměly 

proplácet.  

Arbet Nevidím důvod, abychom kvůli např. tříměsíčnímu pobytu rezignovali na 

členství v AS.  

Suchý To lze řešit samozřejmě i jinak, neţ rezignací. Můţete např. několikrát 

absentovat. 

Předseda AS  Systém, který promýšlím a připravuji, by měl pokud moţno zrušit 

podobný typ diskusí. Kaţdý nechť je odměněn stejně. Chtěl bych, aby 

systém byl průhledný a minimalizovaly se jakékoliv úvahy o hodnocení 

jednotlivých nákladů.  

Kudrová Kaţdý si musí stanovit priority, systém počítá i s nepřítomností 

některých členů AS. 

Ručka Jsem proti tomu, aby náklady byly řešeny nějakou formou paušálního 

příspěvku. 

Předseda SK  Navrhoval jsem např. nahrazení 50% cestovného. Důvodem je, ţe 

bychom měli členovi AS dát moţnost zúčastnit se zasedání. 

 

Jelikoţ nebyl vznesen ţádný návrh usnesení, byl tento bod uzavřen bez hlasování. 
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7. Různé 

A. Obsazení Akreditačního úřadu 

Rektor informoval AS ohledně nominačního procesu na obsazení Akreditačního 

úřadu.  

B. Majetkový vstup do soukromé VŠ 

Rektor informoval AS, ţe probíhají předběţná jednání o společném projektu 

s Regionální hospodářskou komorou Brno. Jde o majetkový vstup do Vysoké školy 

Karla Engliše, a.s. Rektor uvedl tři podmínky ze strany MU: většinová kontrola ze 

strany MU, souhlas všech fakult, rebranding instituce. 

 

C. Odpadkobraní 

Předseda SK pozval členy AS na Studentské odpadkobraní, které proběhne 12. 4. 

2016 od 15. hod. 

 

Nejbliţší řádné zasedání akademického senátu MU bylo svoláno na 2. května 2016.  

Předseda AS poděkoval na závěr přítomným za účast a ukončil zasedání v 19.08 hod. 

  

Zapsal: Petr Konopáč                                                           V Brně, dne 4. 4. 2016 

 

Text schválil: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., předseda AS MU, dne 14. 4. 2016. 

  

Zápis zveřejněn po sedmidenní lhůtě na uplatnění připomínek členů AS dne 23. 4. 2016. 

 

 

 

…………………………………………. 

doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. 

  



 

Příloha č. 1 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

Zasedání Akademického senátu MU dne 4. 4. 2016 

Komora akademických pracovníků 

  

  Přítomen Nepřítomen 

Právnická fakulta     

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. X  

JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D. X  

JUDr. Klára Drličková, Ph.D. X  

Lékařská fakulta     

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.  X 

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

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

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.   omluvena 

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.  omluven 

Ekonomicko-správní fakulta     

RNDr. Luboš Bauer, CSc. X   



 

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

Mgr. Josef Menšík, Ph.D.  omluven 

Fakulta informatiky     

RNDr. Jan Bouda, Ph.D. X  

doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. X  

  doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.  omluven 

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 4. 4. 2016 

Studentská komora 

 

  Přítomen Nepřítomen 

Právnická fakulta     

Petr Procházka X  

Mgr. Jan Sedláček X  

Lékařská fakulta     

Martin Jakub Arbet X  

Senad Kolář X  

Jiří Libra  omluven 

Přírodovědecká fakulta     

Mgr. Michaela Tvrdoňová X   

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 X  

Ekonomicko-správní fakulta     

Bc. Tomáš Rejlek X  

Daniel Kerekeš X  

Fakulta informatiky     

Mgr. Lukáš Ručka X   

Bc. Jakub Peschel X   

RNDr. František Blahoudek  omluven 



 

Fakulta sociálních studií     

Bc. Vojtěch Kyselý  omluven 

Bc. et Bc. Adam Táborský  omluven 

Fakulta sportovních studií     

Bc. Ondřej Pelikán  omluven 

PhDr. Martin Bugala  X 

 



 

Příloha č. 2 
 

PŘIJATÁ USNESENÍ 

Zasedání Akademického senátu MU dne 4. 4. 2016 

 

 

1. Akademický senát MU pověřuje předsedu AS MU, aby ve spolupráci s Legislativní komisí 

AS MU připravili návrh Jednacího řádu AS MU, a to do 30. 9. 2016. 

 

2. Akademický senát MU pověřuje předsedu AS MU, předsedu Volební a mandátové komise 

AS MU a předsedu Studentské komory AS MU, aby jednali s rektorem MU o podobě 

nového Volebního řádu AS MU. 

 

3. Akademický senát MU vyzývá rektora MU, aby připravil zásady pro uvedení fakultních 

vnitřních předpisů do souladu s novelou vysokoškolského zákona tak, aby mohlo dojít 

k formálnímu sblíţení jednotlivých fakultních vnitřních předpisů napříč MU. 

 

4. Akademický senát MU doporučuje děkanům a předsedům akademických senátů fakult MU, 

aby novelizace svých vnitřních předpisů předkládali AS MU aţ v roce 2017 a aby se při 

novelizaci přidrţeli zásad připravených rektorem MU tak, aby mohlo dojít k formálnímu 

sblíţení jednotlivých fakultních vnitřních předpisů napříč MU. 

 

5. Akademický senát MU podporuje činnost Mateje Patrika Ţitňanského jako náhradníka 

delegáta ve Studentské komoře Rady vysokých škol. 

 

6. Akademický senát MU nepodporuje činnost Dominika Gurína v orgánech Rady vysokých 

škol. 

 


