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247. schůze Akademického senátu Masarykovy univerzity 

Zápis z mimořádného zasedání ze dne 14. 9. 2020  
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Přílohy zápisu  
1. Prezenční listina 

2. Přijatá usnesení 

3. Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty MU 

a. Statut Farmaceutické fakulty MU 

b. Volební řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty MU 

c. Jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty MU 

d. Jednací řád Vědecké rady Farmaceutické fakulty MU 

e. Disciplinární řád Farmaceutické fakulty MU 

4. Jednací řád Vědecké rady Filozofické fakulty MU 

 

Přítomni   

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

tohoto zápisu; 

                 při zahájení zasedání AS bylo přítomno 43 senátorů a senátorek; 

                    celkem se zasedání zúčastnilo 46 členů AS 

 

Zvaní hosté   doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D., prorektor pro internacionalizaci 

prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., prorektorka pro výzkum a doktorské 

studium 

prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D., prorektor pro personální a akademické záležitosti 

Mgr. Michal Bulant, Ph.D., prorektor pro vzdělávání a kvalitu 

doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., prorektorka pro záležitosti studentů a 

absolventů 

https://www.muni.cz/lide/1649-bretislav-dancak
https://www.muni.cz/lide/38791-sarka-pospisilova
https://www.muni.cz/lide/17132-jiri-hanus
https://www.muni.cz/lide/2759-michal-bulant
https://www.muni.cz/lide/39149-hana-svatonova
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doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., prorektor pro legislativu, informační 

technologie a korporátní vztahy 

doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D., prorektor pro rozvoj 

Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka 

Marián Kišš, M.A., Ph.D., kancléř 

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty 

prof. PhDr. Milan Pol, CSc., děkan Filozofické fakulty 

doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA, děkanka Farmaceutické 

fakulty 

RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M., ředitelka Centra pro transfer 

technologií 

Mgr. Tereza Fojtová, tisková mluvčí, rektorát 

Mgr. Iva Zlatušková, tajemnice AS 

 

Další členové akademické obce a veřejnost 

 
Definice používaných zkratek  
AS  Akademický senát Masarykovy univerzity 
DK Doktorandská komise Akademického senátu Masarykovy univerzity 
EK Ekonomická komise Akademického senátu Masarykovy univerzity 
JŘ  Jednací řád Akademického senátu Masarykovy univerzity 
KAP  Komora akademických pracovníků Akademického senátu MU 
LK  Legislativní komise Akademického senátu Masarykovy univerzity 
MU  Masarykova univerzita 
SK  Studentská komora Masarykovy univerzity 
VMK Volební a mandátová komise Akademického senátu MU 
JMK Jihomoravský kraj 
UKB Univerzitní kampus v Bohunicích 
ZVŠ  Zákon o vysokých školách 
FaF Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity 
AR FaF Akademická rada Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity 
FF Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 
FI Fakulta informatiky Masarykovy univerzity 
PrF Právnická fakulta Masarykovy univerzity 
IS MU Informační systém Masarykovy univerzity 
NAÚ Národní akreditační úřad pro vysoké školství 
UPOL Univerzita Palackého v Olomouci 

1. Zahájení  

Předseda AS, Josef Menšík, uvítal na on-line zasedání všechny přítomné a konstatoval 

usnášeníschopnost AS. Rektor se omluvil z účasti na tomto mimořádném zasedání ze 

zdravotních důvodů a pověřil prorektora Dančáka, aby jej zastupoval. Mimořádné zasedání 

AS bylo svoláno za účelem schválení vnitřních předpisů FaF, která je součástí MU od 1. 7. 

2020. Jakmile bylo oznámeno toto mimořádné zasedání AS, objevily se i další body nutné 

k projednání.  

 

Ze zasedání se omluvila senátorka R. Prucklová. 

 

https://www.muni.cz/lide/21177-radim-polcak
https://www.muni.cz/lide/8819-vladimir-zitek
https://www.muni.cz/lide/20758-marta-valesova
https://www.muni.cz/lide/241936-marian-kiss
https://www.muni.cz/lide/10078-tomas-kasparovsky
https://www.muni.cz/lide/75-milan-pol
https://www.muni.cz/lide/11567-eva-janouskovcova
https://www.muni.cz/lide/16731-tereza-fojtova


3/18 

 

Předseda AS pověřil pořízením zápisu ze zasedání JUDr. Lenku Mičkalovou.  

 

Diskuse 

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

o doslovný přepis) 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.  

 

Hlasování o změněném programu zasedání 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 43. 

Pro:                    43 

Proti:              0 

Zdrželi se:           0 

 

Návrh programu zasedání byl schválen (viz program). 

2. Informace o změnách v členství v AS  

Předseda VMK uvedl, že došlo ke změně v KAP FSpS, za D. Heiland Trávníkovou 

nastoupila Z. Svobodová. Během prázdnin byl uplatněn čl. 18 VŘ, který řeší pozastavení 

mandátu členům AS, kteří se chystají pokračovat v bezprostředně navazujícím studijním 

programu – tj. zápisem Č. Černocha do doktorského studia zanikl dočasný výkon mandátu 

V. Fabulovi za volební obvod studentů LF. Od 30. 6. 2020 vykonává E. Vajčnerová dočasně 

mandát v obvodu studentů FSpS za M. Zobače. 

 

Diskuse 

Senátor S. Hasil se dotázal, jakým způsobem byla Z. Svobodová povolána k výkonu 

funkce svého mandátu, když již dříve odmítla své povolání jako náhradnice v případě jiného 

mandátu. Předseda VMK sdělil, že nastala nepříjemná situace v souvislosti s povoláním 

zástupce za bývalou senátorku D. Heiland Trávníkovou. Náhradníci již nebyli k dispozici a 

uspořádat doplňovací volby bylo problematické. Proto byl osloven náhradník vzešlý 

z řádných voleb do KAP AS za FSpS. Kolegyně byla jednou oslovena, když byl uvolněn 

jiný mandát, tehdy jej odmítla z důvodu pracovní vytíženosti. VMK má za to, že mandát 

náhradníka této osobě nezanikl z důvodu předchozího odmítnutí mandátu v jiném případě. 

Předseda VMK připustil, že není obvyklá praxe znovu oslovovat kolegy, kteří již jednou 

mandát odmítli. Po dlouhé diskusi bylo však zvoleno toto řešení. Předseda AS se dané 

schůze VMK účastnil a s postupem souhlasil. Zvolené řešení nepovažuje za špatné 

vzhledem k blížícímu se konci volebního období.  

3. Kontrola úkolů 

Předseda AS informoval, že rektor přislíbil zkontrolovat legitimitu schválení rozpočtu na FI. 

Prorektor Dančák uvedl, že rektor pověřil kontrolou Legislativní radu MU, která dospěla 

k tomuto závěru: „Dne 16. 3. 2020 došlo za odůvodnitelné situace k porušení zásady 

veřejnosti, avšak v přiměřeném rozsahu a míře, při kolizi zájmu veřejnosti jednání se 

silnějším zájmem společnosti na ochraně zdraví. I přes tuto skutečnost svolavatel 

maximálně šetřil práva členů akademické obce a zajistil náhradní způsob účasti veřejnosti 
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na jednání. Zjištěné porušení zákona bylo učiněno v souladu s přijatými vládními 

opatřeními a nemělo vliv na ničí subjektivní práva ani na zákonnost rozhodnutí AS FI.“   

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.  

4. Zpráva rektora  

Prorektor Dančák sdělil, že dne 1. 7. 2020 se stala FaF součástí MU. Probíhala příprava 

Strategického záměru MU na období 2021 – 2027, který byl již probrán s většinou fakult, 

přičemž diskuse s ostatními fakultami ještě probíhají. Byla též věnována pozornost 

nadcházejícímu podzimnímu semestru 2020; zasedání Krizového výboru a Krizového 

štábu směřovala k přípravě modelu fungování MU (semafor MU, související metodické listy 

apod.). Byl též připravován institucionální rozvojový plán pro rok 2021 a léta následující.  

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.  

5. Záměr rektora jmenovat členy Vědecké rady MU 

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložil rektor ve lhůtě stanovené JŘ; 

• AS dává předchozí souhlas dle § 9 odst. 1 písm. f) ZVŠ; 

• nadpoloviční většina přítomných, tajné hlasování po jednotlivých nominantech. 

 

Prorektor Dančák uvedl, že první dva nominanti představují tradici MU, že děkanové fakult 

MU jsou členy Vědecké rady MU. Doc. PhDr. I. Sobotková, CSc. (psycholožka) odstoupila 

ze své funkce, a proto rektor nominoval prof. PaedDr. I. Stuchlíkovou, CSc. Nominantka je 

taktéž psycholožkou.  

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.  

 

Hlasování o záměru rektora jmenovat členy Vědecké rady MU 

Tajné hlasování 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 43. 

A. PhDr. Jan Cacek, Ph.D. – 40 hlasů 

B. doc. PharmDr. et Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA – 37 hlasů 

C. prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. – 40 hlasů 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. f) zákona 

o vysokých školách dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování těchto členů 

Vědecké rady Masarykovy univerzity: 

• PhDr. Jan Cacek, Ph.D. 

• doc. PharmDr. et Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA 
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• prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. 

6. Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty MU  

A) Statut FaF MU  

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložila osoba pověřená výkonem funkce AS FaF MU dle § 103 odst. 2 ZVŠ 

v termínu stanoveném JŘ; 

• AS schvaluje dle § 9 odst. 1 písm. b) ZVŠ; 

• k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina přítomných. 

 

Stanovisko rektora 

Prorektor Dančák uvedl, že stanovisko rektora je ke všem vnitřním předpisům FaF kladné 

a bez výhrad.  

 

Stanovisko LK (přednesl předseda LK, M. Koščík) 

Vnitřní předpisy FaF byly podrobně prostudovány, přičemž se nejedná o převod vnitřních 

předpisů předcházející fakulty, ale jedná se o nové texty. V návrzích je možné vidět stopy 

jiných fakultních předpisů. LK měla ke Statutu cca 6 zásadních připomínek, které byly FaF 

obratem zapracovány. Očekává se, že poté, co bude zvolen AS FaF, že si FaF bude vnitřní 

předpisy dále upravovat a cca za rok je možné očekávat návrhy změn. Dle názoru předsedy 

LK jsou předložené vnitřní předpisy dobré a nemá k nim výhrady. LK formulovala výhrady 

ke Statutu, Volebnímu řádu AS FaF a Jednacímu řádu AS FaF, přičemž tyto připomínky 

FaF zapracovala tak, že kdyby nyní LK o nich hlasovala, předpisy by prošly bez problémů. 

 

Diskuse 

Děkanka R. Opatřilová poděkovala pracovníkům rektorátu, jmenovitě p. Šimkovi a p. 

Šmídovi, kteří jí pomohli s přípravou předpisů. Při přípravě vnitřních předpisů se inspirovali 

vnitřními předpisy fakult MU. Děkanka nevyloučila případnou budoucí novelizaci těchto 

předpisů.  

 

B) Volební řád Akademického senátu FaF MU 

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložila osoba pověřená výkonem funkce AS FaF MU dle § 103 odst. 2 ZVŠ 

v termínu stanoveném JŘ; 

• AS schvaluje dle § 9 odst. 1 písm. b) ZVŠ; 

• k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina přítomných. 

 

Stanovisko rektora 

Viz stanovisko v bodě A výše.  

 

Stanovisko LK (přednesl předseda LK, M. Koščík) 

Předseda LK uvedl pro všechny vnitřní předpisy FaF, že připomínky byly toliko ke Statutu, 

Volebnímu řádu AS FaF a Jednacímu řádu AS FaF, které byly obratem fakultou 

zapracovány. Předseda LK nemá k předloženým předpisům výhrady.  
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Stanovisko VMK (přednesl předseda VMK, P. Najvar) 

VMK formulovala cca 10 – 15 připomínek pro budoucí zvážení. VMK jednomyslně 

doporučuje tento vnitřní předpis schválit.  

 

Děkanka R. Opatřilová dodala, že všechny připomínky vznesené LK byly zapracovány. AR 

tento dokument také schválila. Předseda AS dodal, že děkanka FaF zřídila AR z bývalého 

AS FaF za účelem projednávání těchto vnitřních předpisů.  

 

Diskuse 

Předseda SK se dotázal, jak je myšlena věta druhá čl. 7 odst. 7 písm. c), který se týká 

zániku statusu náhradníka. Předseda AR FaF, doc. Šmejkal, odpověděl, že toto doplnění 

vzniklo v reakci na jednání LK. V okamžiku, kdy skončí student magisterské studium a 

přechází do doktorského studia, je nutné zachovat poměr ve SK FaF 5:2 (5 studentů 

magisterského studijního programu, 2 doktorandi). V případě, že by student přešel do 

jiného studia a zůstal by jeho mandát funkční, byl by uvedený poměr narušen. Dle 

předsedy SK se čl. 7 týká náhradníků, a proto by tam mělo být správně uvedeno – mandát 

náhradníka zaniká. Předseda AR FaF souhlasil, tak by to bylo vyřešeno jak pro aktivní 

členy senátu, tak pro náhradníky. Prorektor Polčák sdělil, že je zde více možností, jak 

předpis vyložit, resp. situace, na něž dopadá. V případě, že náhradník přechází do 

doktorského studia, je tam přetržka a přestává být členem akademické obce, tak mu jeho 

postavení zanikne podle věty první čl. 7. Pokud není žádná přetržka mezi skončením 

magisterského studia a zápisem do doktorského studia, tak se uplatní odst. 2 – tj. je vybrán 

odpovídající náhradník tak, aby byl poměr členů ve SK zachován. Tedy pořád je 

náhradníkem, ale nemůže být vybrán. I přes tento formulační lapsus to může 

bezproblémově fungovat. Senátor J. Bejček dodal, že předpis bude dle jeho názoru 

funkční i v navrhovaném znění. Když to platí pro náhradníka, tak tím spíše to musí platit i 

pro člena, to odpovídá zásadám interpretace. Předseda LK by použil jistou pomůcku 

vyplývající ze ZVŠ, kde je výslovně uvedena povinnost zachování mandátu při přechodu 

ze studijního programu na vyšší studijní program či z bakalářského na magisterský či 

z magisterského na doktorský studijní program. Musí to být přímo umožněno ve statutu 

nebo ve VŘ. Pokud to není výslovně umožněno, není třeba tomu bránit, resp. to vylučovat 

ve statutu. Spíše naopak – musí se to výslovně povolit. Úprava u náhradníka je nadbytečná. 

Věcný problém však nevzniká.  

 

C) Jednací řád Akademického senátu FaF MU 

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložila osoba pověřená výkonem funkce AS FaF MU dle § 103 odst. 2 ZVŠ 

v termínu stanoveném JŘ; 

• AS schvaluje dle § 9 odst. 1 písm. b) ZVŠ; 

• k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina přítomných. 

  

Stanovisko rektora 

Viz stanovisko v bodě A výše.  

 

Stanovisko LK (přednesl předseda LK, M. Koščík) 

Viz stanovisko výše.  
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Diskuse 

Předseda SK uvedl, že v čl. 18 odst. 5 zůstal odkaz na hlasování per rollam (čl. 22), který 

byl z textu vymazán a čl. 22 mluví aktuálně o něčem jiném. Jedná se o drobnost. V čl. 18 

odst. 4 je uvedeno, že v tajném hlasování nelze hlasovat ve věcech uvedených v § 27 písm. 

a) až d) ZVŠ – zeptal se, proč byla zvolena právě tato písmena. Předseda AR se omluvil 

za chybný odkaz na čl. 22. Jsou přesvědčeni, že o případech uvedených v § 27 písm. e) 

až h) ZVŠ může být hlasováno tajně. Bylo to přejato z jednacích řádů ostatních fakult MU. 

Předseda SK se dotázal, zda nebyla zvažována případná implementace úpravy 

distančního jednání. Předseda AR uvedl, že o takové implementaci bylo uvažováno. 

Původně mělo jít o per rollam, ale to se vylučuje se zákonem. Jelikož zástupci FaF byli 

v časové tísni, další hlasování neřešili. V okamžiku, kdy bude prostor a AS FaF bude již 

plně fungovat, tento bod jistě zahrnou do JŘ. Rádi by to však zkonzultovali a sladili 

s ostatními fakultami. Předseda AS uvedl, že v AS MU toto také není upraveno. Předseda 

AS prověřoval, zda je možné i toto mimořádné zasedání vést distančně, i když již na tuto 

situaci neplatí příslušná zákonná úprava. Po diskusi s prorektorem Polčákem a senátorkou 

V. Smutnou dospěli k závěru, že v nynějším JŘ není vyloučen tento způsob jednání, a proto 

je umožněno vést dnešní zasedání touto formou. Jednací řády jsou napsány dostatečně 

obecně a je otázkou, zda je nutná výslovná legislativní úprava o distančním jednání.  

 

D) Jednací řád Vědecké rady FaF MU 

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložila osoba pověřená výkonem funkce AS FaF MU dle § 103 odst. 2 ZVŠ 

v termínu stanoveném JŘ; 

• AS schvaluje dle § 9 odst. 1 písm. b) ZVŠ; 

• k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina přítomných. 

 

Stanovisko rektora 

Viz stanovisko v bodě A výše.  

 

Stanovisko LK (přednesl předseda LK, M. Koščík) 

Viz stanovisko výše.  

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil. 

 

E) Disciplinární řád FaF MU 

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložila osoba pověřená výkonem funkce AS FaF MU dle § 103 odst. 2 ZVŠ 

v termínu stanoveném JŘ; 

• AS schvaluje dle § 9 odst. 1 písm. b) ZVŠ; 

• k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina přítomných a souhlas většiny přítomných 

každé z komor. 

 

Stanovisko rektora 

Viz stanovisko v bodě A výše.  
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Stanovisko LK (přednesl předseda LK, M. Koščík) 

Viz stanovisko výše.  

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil. 

 

Hlasování o vnitřních předpisech Farmaceutické fakulty MU 

A) Statut FaF MU 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 42. 

Pro:                    39 

Proti:              2 

Zdrželi se:           1 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona 

o vysokých školách schvaluje Statut Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity ve 

znění, které bylo schváleno Akademickým senátem Farmaceutické fakulty 

Masarykovy univerzity a tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 

B) Volební řád Akademického senátu FaF MU 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 42. 

Pro:                    34 

Proti:              1 

Zdrželi se:           7 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona 

o vysokých školách schvaluje Volební řád Akademického senátu Farmaceutické 

fakulty Masarykovy univerzity ve znění, které bylo schváleno Akademickým senátem 

Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity a tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 

C) Jednací řád Akademického senátu FaF MU 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 41. 

Pro:                    37 

Proti:              0 

Zdrželi se:           4 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona 

o vysokých školách schvaluje Jednací řád Akademického senátu Farmaceutické 

fakulty Masarykovy univerzity ve znění, které bylo schváleno Akademickým senátem 

Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity a tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 
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D) Jednací řád Vědecké rady FaF MU 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 42. 

Pro:                    41 

Proti:              0 

Zdrželi se:           1 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona 

o vysokých školách schvaluje Jednací řád Vědecké rady Farmaceutické fakulty 

Masarykovy univerzity ve znění, které bylo schváleno Akademickým senátem 

Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity a tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 

E) Disciplinární řád FaF MU 

Hlasování po komorách 

 

KAP 

Počet přítomných členů KAP byl v době hlasování 25. 

Pro:                    25 

Proti:              0 

Zdrželi se:           0 

 

SK 

Počet přítomných členů SK byl před zahájením hlasování 16. 

Pro:                    14 

Proti:              0 

Zdrželi se:           2 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona 

o vysokých školách schvaluje Disciplinární řád Farmaceutické fakulty Masarykovy 

univerzity ve znění, které bylo schváleno Akademickým senátem Farmaceutické 

fakulty Masarykovy univerzity a tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

7. Jednací řád Vědecké rady Filozofické fakulty MU – návrh novely 

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložil předseda AS FF ve lhůtě stanovené JŘ; 

• AS schvaluje dle § 9 odst. 1 písm. b) ZVŠ; 

• k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina přítomných. 

 

Děkan FF sdělil, že Vědecká rada FF upřednostňuje prezenční formu jednání, ale 

současná situace ji nutí si zajistit možnost vést svá jednání distanční formou. Pokud by 

zůstala pouze u prezenční formy, byla by významná část její agendy paralyzována. 

Vědecká rada FF se schází cca 6 až 8x do roka, přičemž na každém zasedání jsou 

projednávány min. 2 habilitační či jmenovací řízení a případná prodleva by mohla způsobit 
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nežádoucí problémy. Návrh počítá s tím, že v odůvodněných případech, nelze-li jinak, je 

možné pracovat zcela či částečně distanční formou.  

 

Stanovisko rektora 

Prorektor Dančák uvedl, že stanovisko rektora je kladné a bez výhrad. 

 

Stanovisko LK (přednesl předseda LK, M. Koščík) 

LK dává tomuto návrhu kladné stanovisko; neměla k němu žádné věcné připomínky. Pouze 

jeden člen LK odhalil překlep, který byl opraven.  

 

Diskuse 

Senátor J. Bejček doporučil zvážit explicitní zavedení možnosti vést jednání 

kombinovanou formou nejen do vědeckých rad, ale též do AS. Může se stát, že jednání 

bude prezenční a kritický počet lidí bude v karanténě, nebudou moci přijet, ale přitom by 

mohli hlasovat. Předseda EK podporuje senátora J. Bejčka. Uvítá diskusi na AS. Nebo lze 

dát podnět vedení MU, aby byl vymyšlen jeden způsob, který by se promítl do všech 

předpisů, kde to má smysl. Prorektor Polčák sdělil, že se nyní pracuje na technickém 

řešení a plánuje se to i jako téma na IRP projekt na příští rok. Měla by vzniknout komplexní 

aplikace, která bude schopná toto obsloužit. Není třeba vedení kombinované formy 

zasedání explicitně upravovat ve vnitřních předpisech, jednání mohou tímto způsobem 

probíhat i pokud to není takto explicitně upraveno. Po konzultaci s prorektorem Hanušem 

se zřejmě tomuto typu jednání nevyhneme v krátkodobém výhledu např. pro Vědeckou 

radu MU. Kombinovaná forma vedení zasedání je technicky nejnáročnější, je třeba ji 

doladit. Mimo jiné tato forma se zkouší právě na dnešním zasedání AS, které probíhá 

rovněž kombinovanou formou. Předseda AS zopakoval, že současným předpisům 

kombinovaná forma jednání neodporuje a poznamenal, že prorektor Hanuš sleduje dnešní 

formu zasedání AS, jelikož pan prorektor bude organizovat Vědecké rady MU na podzim a 

chce využít formát právě probíhajícího zasedání AS jako inspiraci. Předseda AS sdělil, že 

se to jistě řeší na úrovni MU a bude dobré, když se to vyřeší i na úrovni fakult.  

 

Hlasování o Jednacím řádu Vědecké rady FF MU 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 43. 

Pro:                    43 

Proti:              0 

Zdrželi se:           0 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona 

o vysokých školách schvaluje Jednací řád Vědecké rady Filozofické fakulty 

Masarykovy univerzity ve znění, které bylo schváleno Akademickým senátem 

Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a tvoří přílohu zápisu ze zasedání.  

8. Záměr koupě nemovitosti Biotechnologického inkubátoru INBIT 

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložil rektor ve lhůtě stanovené JŘ; 
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• záměr byl rektorem předložen k „předběžnému“ vyjádření podpory. Jednání s JMK o 

prodeji INBITu stále probíhají. Nejedná se o formální vyjádření AS dle § 9 odst. 2 písm. 

c) ZVŠ k právním jednáním, která vyžadují souhlas správní rady veřejné vysoké školy 

podle § 15 odst. 1 písm. a) až d) ZVŠ; 

• k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina přítomných. 

 

Kvestorka uvedla, že to není poprvé, kdy je AS seznámen se záměrem MU najít v UKB 

další prostory za účelem rozvoje aktivit MU (rozvoj fakult v rámci UKB, příchod FaF atd.). 

Jedním z dílčích kroků je dohoda s JMK o prodeji pavilonu INBIT, který je integrální 

součástí UKB. Tento objekt je ve vlastnictví JMK a slouží jako inkubátor, kde JIC napomáhá 

inkubovat společnosti, které primárně vzešly z výzkumu na UKB. V INBITu jsou i další 

společnosti, které nemají nic společného s tímto výzkumem. Dlouhé měsíce probíhají 

diskuse s JMK o prodeji této budovy. JMK trvá na tom, aby v části budovy byla zachována 

inkubace a nechtějí opustit UKB s tím, že do budoucna se vystaví v UKB nové a větší 

aplikační centrum, které bude lépe vyhovovat podmínkám inkubace. Proto bylo uzavřeno 

memorandum o spolupráci, na jehož základě dojde k prodeji celé budovy do vlastnictví MU; 

MU bude mít zájem vystavit nové a větší aplikační centrum. JMK stanovil kupní cenu na 

120 mil. Kč a zároveň požaduje, aby min. na 40 % probíhala inkubace. Na zasedání Rady 

JMK dne 14. 9. 2020 bude vyhlášen záměr přímého prodeje MU a bude tak dán cca 

tříměsíční prostor na vyjednávání smlouvy o pronájmu JICu, který bude provádět na 40 % 

prostor budovy inkubaci. Pro MU je toto akceptovatelné.  

 

Stanovisko EK (přednesl předseda EK, J. Špalek) 

EK jednomyslně vyslovila podporu tomuto záměru.  

 

Diskuse 

Senátor O. Špetík se dotázal, jaký je očekáváný příjem z nájmu, když MU nebude využívat 

40 % budovy. Kvestorka reagovala, že v tuto chvíli není připravena poskytnout konkrétní 

číslo. Zdůraznila však, že pro MU není cílem výnos z tohoto nájmu. Důležité je dohodnout 

dobré podmínky prodeje – tj. MU bude prodána celá budova; domluvit si, v jakých místech 

bude probíhat inkubace a za jakých podmínek. Pro MU představuje přidanou hodnotu to, 

že inkubace firem bude probíhat pod vedením JIC. Jedná se o win-win situaci. MU uvítá, 

pokud bude pokryt provoz budovy. Senátor O. Špetík se dále dotázal, zda hrozí 

v budoucnu nějaké komplikace z hlediska majetkových poměrů v souvislosti s pozemky 

v UKB. Kvestorka odpověděla, že naprostá většina pozemků pod INBITem jsou ve 

vlastnictví MU. Jediné, co bude problematické pro JMK, je to, že nějaká část investic je 

v majetku JIC (byly pořízeny v projektu, běží doba udržitelnosti). JMK se musí s JICem 

dohodnout na řešení. JMK počítá s tím, že majetek mezi nimi bude převeden. MU 

deklarovala, že má zájem koupit celou budovu s vybavením za stropní částku 120 mil. Kč.  

 

Hlasování o záměru koupě nemovitosti Biotechnologického inkubátoru INBIT 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 41. 

Pro:                    40 

Proti:              0 

Zdrželi se:           1 
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Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity vyjadřuje podporu záměru rektora koupě 

nemovitosti objekt občanské vybavenosti č. p. 771 v k. ú. Bohunice, obec Brno. Jedná 

se o stavbu Biotechnologického inkubátoru INBIT, která je umístěna v areálu UKB 

Masarykovy univerzity při ulici Kamenice v Brně, na pozemcích p. č. 1329/1 a 1329/6 

v k. ú. Bohunice.  

9. Založení zapsaného ústavu CyberSecurity Hub, z.ú. 

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložil rektor ve lhůtě stanovené JŘ; 

• AS se vyjadřuje dle § 9 odst. 2 písm. c) ZVŠ k právním jednáním, která vyžadují 

souhlas správní rady veřejné vysoké školy podle § 15 odst. 1 písm. a) až d) ZVŠ; 

• k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina přítomných. 

 

Prorektor Polčák sdělil, že na FI působí Národní centrum kompetence pro kyberbezpečnost 

(NC3), které sdružuje vysoké školy (MU, VUT, ČVUT), další soukromé a veřejnoprávní 

organizace, které se zabývají problematikou kyberbezpečnosti. Vzájemná spolupráce 

vyústila v potřebu vytvořit specifickou právnickou osobu, která by aktivitu veřejných 

vysokých škol zastřešila. MU má ambice stát se European Digital Innovation Hub v oblasti 

kyberbezpečnosti. Zmíněné huby jsou koncipovány pro sdružení více osob, nikoliv aby byly 

přiděleny jedné univerzitě. Z tohoto důvodu se MU, VUT a ČVUT dohodly na zformování 

zapsaného ústavu, který by mohl fungovat jako European Digital Innovation Hub a mohl by 

soutěžit o specifické finanční prostředky. Forma ústavu byla zvolena vylučovací metodou. 

Druhá oblast činnosti ústavu bude spočívat ve funkci národní certifikační autority pro oblast 

kyberbezpečnosti. MU byla vyzvána Národním úřadem pro kybernetickou a informační 

bezpečnost, aby se pokusila tuto certifikační autoritu ustavit. Podmínkou, aby mohla 

fungovat certifikační autorita na nejvyšší úrovni bezpečnosti, je, že se nemůže jednat o 

podnikatelský subjekt. U zapsaného ústavu si trvalou kontrolu nad jeho fungováním 

zachovávají i zakladatelé. Min. finanční vklad bude ve výši 150 tis. Kč, což je pro MU 

akceptovatelné.  

 

Stanovisko EK (přednesl předseda EK, J. Špalek) 

EK jednomyslně podporuje vznik tohoto zapsaného ústavu. 

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil. 

 

Hlasování o založení zapsaného ústavu CyberSecurity Hub, z.ú. 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 45. 

Pro:                    45 

Proti:              0 

Zdrželi se:           0 

 

Přijaté usnesení:  
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Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zákona 

o vysokých školách souhlasí se založením zapsaného ústavu CyberSecurity Hub, z.ú. 

10. Záměr realizace projektu spin-off společnosti CasInvent Pharma a.s. s podílem MU 

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložil rektor ve lhůtě stanovené JŘ; 

• záměr byl rektorem předložen k „předběžnému“ projednání a schválení záměru 

realizace projektu. Nejedná se o formální vyjádření AS dle § 9 odst. 2 písm. c) ZVŠ 

k právním jednáním, která vyžadují souhlas správní rady veřejné vysoké školy podle 

§ 15 odst. 1 písm. a) až d) ZVŠ; 

• k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina přítomných. 

 

Prorektor Polčák uvedl, že se jedná o první spin-off tohoto typu na MU. MU má patent, 

který by mohl být potenciálně zajímavý. Z různých důvodů je výhodné, aby byla založena 

zvláštní právnická osoba, která získá licenci k patentu a dokončí aplikovaný výzkum tak, 

aby z patentu mohl být získán komerčně využitelný výstup. Projekt počítá s tím, že 

postupně do společnosti vstoupí investoři, kteří zajistí, aby byl finančně pokryt celý životní 

cyklus patentu. MU přichází s návrhem na úpis akcií ve výši 50 % nově založené 

společnosti. Investor (i&i Prague s.r.o.) přichází s financemi a MU vstupuje do tohoto 

projektu svým patentem. Hodnota akcií se započte proti hodnotě patentu. Po úpisu akcií 

nastane fáze vyčlenění části podílu – na straně MU to bude 15% podíl určený původcům 

patentu, investor vyčlení 15% podílu managementu společnosti – takto bude zajištěna 

dostatečná motivace dosáhnout komerčně využitelného výstupu. Následně se počítá s tím, 

že do této společnosti mohou vstupovat další osoby, které budou financovat fázi klinických 

testů. Poslední částí projektu je výstup MU z této společnosti a je to namodelováno na 

ideální stav, kdy se ukáže, že patent je komerčně životaschopný. AS je nyní předkládán 

úpis akcií a vstup MU do této společnosti v podobě licence k patentu.  

 

Stanovisko EK (přednesl předseda EK, J. Špalek) 

EK se unesla většinou svých členů na souhlasu s předloženým záměrem.  

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil. 

 

Hlasování o záměru realizace projektu spin-off společnosti CasInvent Pharma a.s. s podílem 
MU 
 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 43. 

Pro:                    41 

Proti:              0 

Zdrželi se:           2 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s čl. 3 odst. 1 Přílohy č. 3 Statutu 

Masarykovy univerzity projednal a schválil záměr realizace projektu „spin-off“ 
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společnosti „CasInvent Pharma a.s.“ s podílem univerzity formou vložení vkladu do 

právnické osoby. 

11. Doplnění komisí AS MU  

Předseda AS bod uvedl: 

• v souvislosti s rozšířením MU o FaF je navrženo doplnit komise AS o zástupce FaF; 

• vzhledem k rezignaci M. Králové (ESF) a M. Baláže (PřF) z VMK je navrženo doplnění 

této komise; 

• další doplnění členů VMK navrhli předseda SK a předseda AS FI; 

• veřejná volba; 

• k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina přítomných. 

 

Předseda AR FaF uvedl, že navržení kandidáti jsou dlouholetými členy bývalého AS a 

všichni se nějakým způsobem zabývali činnostmi, které odpovídají jednotlivým komisím.  

 

Předseda VMK uvedl, že vlna rezignací byla způsobena tím, že ve VŘ je zakořeněno, že 

do AS nemohou kandidovat členové VMK. Dlouhodobě se razí pravidlo, že každá fakulta 

má své zastoupení ve VMK. Ti, kteří rezignovali, za sebe navrhli vhodné kandidáty, kteří 

souhlasili s tím, aby se stali členy VMK. FI neměla dlouhodobě člena ve VMK, teď ho 

předseda AS FI MU navrhl, aby mohly dobře proběhnout řádné volby do AS.  

 

Předseda SK uvedl, že náhradník za O. Floriana vzešel ze SK PrF. Kandidát J. Tříska má 

zkušenosti jako předseda VMK na PrF.  

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil. 

 

Hlasování o doplnění komisí AS MU 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 43. 

A. PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D. – 43 hlasů 

B. doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. – 43 hlasů 

C. Mgr. Adéla Firlová – 43 hlasů 

D. Mgr. Petr Mokrý, Ph.D. – 43 hlasů 

E. doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph. D. – 42 hlasů 

F. Mgr. Hana Cempírková, Ph.D. – 43 hlasů 

G. Jan Tříska – 43 hlasů 

H. doc. Mgr. Jan Obdržálek, PhD. – 43 hlasů 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity volí členem/členkou 

• Legislativní komise AS MU PharmDr. Tomáše Goňce, Ph.D. (UČO: 39112) 

• Ekonomické komise AS MU doc. PharmDr. Mgr. Davida Vetchého, Ph.D. (UČO: 

234160) 

• Doktorandské komise AS MU Mgr. Adélu Firlovou (UČO: 398988) 

• Volební a mandátové komise AS MU Mgr. Petra Mokrého, Ph.D. (UČO: 245406) 
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• Volební a mandátové komise AS MU doc. Ing. Viktorii Klímovou, Ph.D. (UČO: 

22594)  

• Volební a mandátové komise AS MU Mgr. Hanu Cempírkovou, Ph.D. (UČO: 

13845) 

• Volební a mandátové komise AS MU Jana Třísku (UČO: 480500) 

• Volební a mandátové komise AS MU doc. Mgr. Jana Obdržálka, PhD. (UČO 

1552). 

12. Harmonogram zasedání AS MU v podzimním semestru 2020 

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložil předseda AS v souladu s čl. 10 odst. 2 JŘ; 

• v souvislosti s přesunem zasedání do UKB je navržena změna termínů zasedání AS 

do konce roku 2020 na: 9. 10., 6. 11. a 4. 12. 2020 od 14:00 (příp. od 13:00); 

• AS návrh schvaluje, nadpoloviční většina přítomných. 

 

Předseda AS bod navrhl s vědomím zhoršující se epidemiologické situace. Cílem bylo mít 

plán, který by v případě, že by situace nebyla vážná, umožnil konání prezenčního zasedání 

AS.  

 

Diskuse 

Předseda VMK uvedl, že s návrhem nemá problém, pokud by to bylo nutné. Všechny 

termíny mu však kolidují s výukou. Senátor P. Lízal zajistil trvalou rezervaci dané místnosti. 

Spíše by ponechal pondělní on-line zasedání, protože situace nebude lepší, resp. bude 

kolísat. Doporučuje si ponechat v záloze možnost, pokud bude situace jiná a bude zájem, 

odhlasovat si ad hoc konání kontaktního zasedání. Dle předsedy AS ad hoc se rozhodnout 

o jiném dni prezenčního zasedání AS určitě nebude jednoduché, a to z důvodu jednání 

komisí, předkládání materiálů, atd. Logičtější by bylo zafixovat si termíny co nejvíce 

dopředu. Původně byla myšlenka taková, že by byl zafixován termín na prezenční jednání 

a v případě potřeby by se takové jednání překlopilo do on-line formy. Opačný směr by byl 

složitější. Senátor I. Foletti navrhuje zjistit dopředu, kolik lidí bude mít v pátky výuku, pokud 

by debata dále pokračovala. Byl na měsíční stáži ve Švýcarsku, kde pracují s dělením na 

barvy – část lidí se schází osobně a zbylé 2/3 se připojují on-line. Nemuselo by to být špatné 

řešení. Senátor J. Bejček uvedl, že změn bude dost a není dobré do toho všeho vnášet 

změnu, která bude narušovat tradici pondělních zasedání AS. V některých navrhovaných 

termínech by se nemohl účastnit zasedání. Je toho názoru, že situace bude spíše špatná, 

proto by měly být zasedání on-line v pondělky. Senátor J. Maixner nemá problém s 

pátečními zasedáními, ale šlo mu o kolegy vyučující v pátky. Souhlasí se senátorem J. 

Bejčkem. Senátorka I. Šmídová se domnívá, že pondělní tradice by se měla udržet. Vítá, 

že by AS zasedal v pátky už v 13:00 hod. V případě, že by se odsouhlasilo konání 

pátečních zasedání, měl by být stanoven taktéž konec takových zasedání, protože pátek 

je větším zásahem do slaďování osobního a pracovního života, než jakýkoliv všední den. 

Předseda AS poděkoval za názory a po proběhlé diskusi se rozhodl stáhnout svůj návrh 

usnesení o změně harmonogramu zasedání AS v podzimním semestru 2020. Zasedání AS 

budou pravděpodobně probíhat on-line formou. Pokud by byl schopen zajistit na pondělí 

místnost, kde by se senátoři mohli sejít, tak by takovou místnost zajistil a preferoval by 
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prezenční zasedání. Šance konání prezenčního zasedání AS se snižuje tím, že zřejmě 

nebude možné v pondělí zajistit dostatečně velkou místnost.  

13. Různé 

A. Informace předsedy VMK o harmonogramu řádných voleb do AS MU 

Předseda VMK informoval senátory o plánovaném harmonogramu řádných voleb do 

AS. Cca 21. září 2020 budou vyhlášeny volby. V termínu od 1. – 30. října 2020 bude 

možné podávat kandidatury. V termínu od 2. – 3. listopadu 2020 budou zveřejněni 

kandidáti v jednotlivých volebních obvodech. Samotné hlasování by mělo proběhnout 

od 23. – 30. listopadu 2020.  

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil. 

 

B. Oznámení předsedy SK  

Předseda SK oznámil, že z osobních důvodů hodlá rezignovat na funkci předsedy SK a 

má v plánu se vzdát svého mandátu v AS za volební obvod studentů FF.  

 

C. On-line výuka v podzimním semestru 

Předsedkyně KAP se dotázala prorektora Bulanta, zda začátek podzimního semestru 

2020 bude probíhat prezenčně či se bude jednat již o on-line výuku. Prorektor Bulant 

uvedl, že stále platí semafor MU. Vedení MU si je vědomo, že se situace bude 

zhoršovat. Rektor vyjádřil preferenci, že pokud MU bude schopna alespoň částečně 

realizovat prezenční výuku vč. dalších podpůrných opatření, tak aby byla primárně 

určena studentům prvních ročníků, aby měli náběh do studia jednodušší. Fakulty jsou 

vyzývány k tomu, aby se připravovaly na to, že nejspíš nebude možné dodržet režim, 

který má MU připraven v zelené či žluté variantě semaforu. Prorektor se sešel se 

studijními proděkany, kteří sdělili, že se připravují na hybridní výuku. MU chce realizovat 

prezenční výuku, reálně se počítá s tím, že k tomu nemusí být příležitost. Do týdne by 

mělo být v této otázce jasno.  

 

Předsedkyně KAP se zeptala, zda je připravena varianta i pro případ extrémně vážné 

situace, kdy by došlo k uzavření prezenční výuky – zejm. zda by pro první ročníky byl 

vytvořen výjimečný režim. Prorektor Bulant souhlasil, jak sdělil výše. První ročníky by 

byly rozděleny na malé skupinky a probíhala by prezenční výuka. Na druhou stranu to 

bude rozvrhově velmi náročné ke zvládnutí ve chvíli, kdy bude povinnost věnovat se on-

line i ostatním. Dne 14. 9. 2020 vydal NAÚ stanovisko, dle něhož se nesmí přejít 

hromadně od kontaktní výuky k jiné výuce, pokud k tomu nebude důvod ve stanovisku 

KHS apod. Zodpovědnost MU vůči studentům a akademikům je silnější než stanovisko 

NAÚ; MU je připravena jít v tomto ohledu do sporu s NAÚ. Rektor UPOL také se 

stanoviskem MU neformálně souhlasil.  

 

Senátor S. Hasil se dotázal na provoz knihoven za výše uvedené situace. Prorektor 

Bulant sdělil, že knihovny budou dostupné za příslušných hygienických podmínek. 

Proděkani fakult apelovali, abychom i v červené variantě nezavírali prostory studentům 
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a aby byl zajištěn přístup studentů k počítačům. To se zatím neřešilo; přístup 

k počítačům je složitější.  

 

Senátor I. Foletti vyjádřil podporu myšlence týkající se prvních ročníků. Určitě by 

podporoval případné střídání studentů po třetinách – část by navštěvovala výuku 

fyzicky, část on-line. Osobně je připraven v této výjimečné situaci učit i o víkendech, aby 

se vše stíhalo.  

 

Prorektor Dančák souhlasí s prorektorem Bulantem. Varianta zmíněná senátorem I. 

Folettim se ukazuje jako nejlepší – tj. udržet rytmus akademického života s tím, že MU 

má v IS MU nástroje, která mohou pomoci určit, kdo může fyzicky přijít na výuku. Existují 

určitá úskalí – např. ve stejném okamžiku se v prostorách chodeb bude pohybovat větší 

množství studentů apod. Dle jeho názoru musí být zachován provoz MU a musí být 

zakomponováno rutinní hygienické chování ve společných prostorech. MU má evidenci 

pozitivně testovaných osob. Aktuálně má MU situaci logisticky lépe zvládnutou než na 

jaře, nicméně se vše může rychle změnit. Další výhodou je, že semestr začíná 5. 10. 

2020 a lze tak sledovat, co se děje v okolí. To ukáže, co lze očekávat ve srovnání 

s jinými univerzitami.  

 

Prorektor Bulant poděkoval za informaci o švýcarském modelu fungování. Velká 

většina proděkanů byla pro myšlenku, aby v IS MU byl vyvinut mechanismus rezervací 

na přednášky. V ČR není tak velká účast na přednáškách, zatím se nepřemýšlelo o 

povinném dělení. Způsob by mohl být jednoduše modifikován a toto by mohlo být 

prioritizováno podle toho, kdo byl na minulé přednášce či nikoliv, pak by se takové 

rezervace mohly uplatnit.  

 

D. Dotaz na vývoj projektu EDUC 

Předseda SK se zeptal prorektora Dančáka, zda může sdělit informace ohledně vývoje 

událostí v projektu EDUC. Prorektor Dančák uvedl, že probíhají pravidelná jednání 

Steering Committee a pracovních skupin. Steering Committee měl zasedat prezenčně 

na konci tohoto týdne. Každý měsíc probíhají on-line jednání; vše běží dále. Jelikož je 

MU schopna pracovat on-line, není tento projekt ohrožen. Cítí však problém s naplněním 

všech představ, které je nutné projednat osobně. Všichni trpí tím, že není možné 

realizovat mobility v plném rozsahu. Snad budou mít studenti chuť cestovat na jaře či na 

podzim v roce 2021 a tak bychom mohli v jistém slova smyslu kompenzovat případnou 

ztrátu mobilit, které jsou nedílnou součástí uvažování v rámci tohoto projektu. Evropská 

studentská karta – běží jednání, jak sladit naše virtuální nástroje k tomu, abychom 

umožnili studentům vstupovat do prostředí v IS MU atd. Běží intenzivně jednání ohledně 

zapojování do Horizon 2020, Horizon Europe. MU je nejúspěšnější univerzitou při 

získávání Horizon projektů. V případě zájmu je ochoten připravit podrobnější prezentaci.  

 

E. Dotaz ohledně nošení roušek 

Senátorka A. Bečková uvedla, že v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví 

jsou výjimky, kdy osoby ze zdravotních důvodů nemusí nosit roušky. S ohledem na 

semafor MU se dotázala, zda bude vyžadováno po těchto osobách, aby na MU nosily 

roušky či nikoliv. Prorektor Dančák uvedl, že co nařizuje vláda, je nad opatřeními MU.  
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Nejbližší řádné zasedání Akademického senátu MU bylo svoláno na 5. října 2020.  

 

Na závěr předseda AS poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 18:43 hod. 

  

Zapsala: JUDr. Lenka Mičkalová.  

 

Text schválil: Mgr. Josef Menšík, Ph.D., předseda AS, dne 30. 9. 2020. 

 

Zápis zveřejněn po sedmidenní lhůtě na uplatnění připomínek členů AS dne 8. 10. 2020. 

 

 

 

…………………………………………. 

Mgr. Josef Menšík, Ph.D. 



 

 

Příloha č. 1 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

Zasedání Akademického senátu MU dne 14. 9. 2020 

Komora akademických pracovníků 

  

  Přítomen Nepřítomen 

Právnická fakulta     

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. X  

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. X  

JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. X  

Lékařská fakulta     

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. X  

Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. X   

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

Přírodovědecká fakulta     

prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. X  

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. X  

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. X  

Filozofická fakulta     

prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres X  

Mgr. Petr Vurm, Ph.D. X  

Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D. X  

Pedagogická fakulta     

doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. X  

doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D. X  

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. X  

Ekonomicko-správní fakulta     

doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D. – předsedkyně KAP X  



 

 

Mgr. Josef Menšík, Ph.D. – předseda AS  X  

doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. X  

Fakulta informatiky     

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. X  

prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. X  

  doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. X  

Fakulta sociálních studií     

doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. X  

doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. X  

doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D. X  

Fakulta sportovních studií     

Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D. X  

Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D.  X 

  Mgr. Zora Svobodová, Ph.D. X  

Vysokoškolské ústavy     

doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD. X  

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. X  

PhDr. Renata Prucklová  X 

  

 

  

  

  



 

 

PREZENČNÍ LISTINA 

Zasedání Akademického senátu MU dne 14. 9. 2020 

Studentská komora 

 

  Přítomen Nepřítomen 

Právnická fakulta     

Lukáš Buchta X  

Mgr. Oldřich Tristan Florian X  

Lékařská fakulta     

Bc. Natália Antalová X  

MDDr. Čeněk Černoch X  

Přírodovědecká fakulta     

Mgr. Jakub Malý X  

Bc. et. Bc. Jan Janeček  X 

Filozofická fakulta     

  Mgr. et Mgr. Tomáš Varga – předseda SK X  

Mgr. et Mgr. Jan Werner X  

Mgr. et Mgr. Stanislav Hasil X  

Pedagogická fakulta     

Mgr. Zuzana Szabó Lenhartová X  

Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková X  

Ekonomicko-správní fakulta     

Alexandra Bečková X  

  Ing. Mgr. Vlastimil Reichel X  

Mgr. Ing. Ondřej Špetík X  

Fakulta informatiky     

RNDr. Jaroslav Bendík X  

RNDr. Vladimír Štill  X 



 

 

Fakulta sociálních studií     

Bc. Jiří Maixner X  

Bc. Jiří Němec X  

Fakulta sportovních studií     

  Mgr. Tereza Králová X  

  Mgr. Edita Vajčnerová X  

 



 

 

Příloha č. 2 

 

PŘIJATÁ USNESENÍ 

Zasedání Akademického senátu MU dne 14. 9. 2020 

 

1. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. f) 

zákona o vysokých školách dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování těchto členů 

Vědecké rady Masarykovy univerzity:  

• PhDr. Jan Cacek, Ph.D.  

• doc. PharmDr. et Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA 

• prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. 

 

2. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona 

o vysokých školách schvaluje Statut Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity ve znění, 

které bylo schváleno Akademickým senátem Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity 

a tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 

3. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona 

o vysokých školách schvaluje Volební řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty 

Masarykovy univerzity ve znění, které bylo schváleno Akademickým senátem 

Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity a tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 

4. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona 

o vysokých školách schvaluje Jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty 

Masarykovy univerzity ve znění, které bylo schváleno Akademickým senátem 

Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity a tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 

5. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona 

o vysokých školách schvaluje Jednací řád Vědecké rady Farmaceutické fakulty 

Masarykovy univerzity ve znění, které bylo schváleno Akademickým senátem 

Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity a tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 

6. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona 

o vysokých školách schvaluje Disciplinární řád Farmaceutické fakulty Masarykovy 

univerzity ve znění, které bylo schváleno Akademickým senátem Farmaceutické fakulty 

Masarykovy univerzity a tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 

7. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona 

o vysokých školách schvaluje Jednací řád Vědecké rady Filozofické fakulty Masarykovy 

univerzity ve znění, které bylo schváleno Akademickým senátem Filozofické fakulty 

Masarykovy univerzity a tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 

 

8. Akademický senát Masarykovy univerzity vyjadřuje podporu záměru rektora koupě 

nemovitosti objekt občanské vybavenosti č. p. 771 v k. ú. Bohunice, obec Brno. Jedná se 



 

 

o stavbu Biotechnologického inkubátoru INBIT, která je umístěna v areálu UKB Masarykovy 

univerzity při ulici Kamenice v Brně, na pozemcích p. č. 1329/1 a 1329/6 v k. ú. Bohunice. 

 

9. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) 

zákona o vysokých školách souhlasí se založením zapsaného ústavu CyberSecurity Hub, 

z.ú. 

 

10. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s čl. 3 odst. 1 Přílohy č. 3 Statutu 

Masarykovy univerzity projednal a schválil záměr realizace projektu „spin-off“ společnosti 

„CasInvent Pharma a.s.“ s podílem univerzity formou vložení vkladu do právnické osoby. 

 

11. Akademický senát Masarykovy univerzity volí členem/členkou 

• Legislativní komise AS MU PharmDr. Tomáše Goňce, Ph.D. (UČO: 39112) 

• Ekonomické komise AS MU doc. PharmDr. Mgr. Davida Vetchého, Ph.D. (UČO: 

234160) 

• Doktorandské komise AS MU Mgr. Adélu Firlovou (UČO: 398988) 

• Volební a mandátové komise AS MU Mgr. Petra Mokrého, Ph.D. (UČO: 245406) 

• Volební a mandátové komise AS MU doc. Ing. Viktorii Klímovou, Ph.D. (UČO: 

22594)  

• Volební a mandátové komise AS MU Mgr. Hanu Cempírkovou, Ph.D. (UČO: 

13845) 

• Volební a mandátové komise AS MU Jana Třísku  (UČO: 480500) 

• Volební a mandátové komise AS MU doc. Mgr. Jana Obdržálka, PhD. (UČO 1552). 

 

 

 


