
Akademický senát Masarykovy univerzity 
  

Zápis ze zasedání 
 Pondělí, 4. prosince 2000 
 Přítomni: 27 členů Akademického senátu dle prezenční listiny 

Hosté: prof. J. Zlatuška, rektor; doc. Z. Gregorová, prorektorka; doc. R. Horáček, předseda AS PgF 
  Pořad jednání:  

1. Změna vnitřních mzdových předpisů MU 2. Změna Statutu MU 3. Žádost rektora o souhlas s krytím účetní ztráty 4. Změna vnitřních předpisů FSS 5. Změna vnitřních předpisů PgF 6. Informace z kolegia rektora a z Rady vysokých škol 7. Zpráva předsednictva o činnosit Akademického senátu pro vedení MU   Ad 1) 
   Rektor předložil AS MU návrh změn vnitřních mzdových předpisů pro akademické pracovníky a pro neakademické pracovníky MU. 
   Prorektorka doc. Gregorová podala doplňující vysvětlení; stanovisko legislativní komise vyložila její předsedkyně dr. Hrabcová. Změny souvisí se změnou zákona o mzdě a odměně 
za pracovní pohotovost a s novelou zákoníku práce, která nabývá účinnosti od 1.1.2001.   V rozpravě byl vznesen dotaz, zda rozlišování docentů na habilitované a nehabilitované není 
v rozporu ze zákonem o vysokých školách. Rektor uvedl, že od roku 1989 uplynula dostatečně dlouhá doba k tomu, aby se ti, kdo byli jmenováni docenty před účinností nového 
zákona o vysokých školách, se řádně (re) habilitovali podle ustanovení tohoto zákona (č. 111/1998 Sb.).  Mzdový předpis pouze snižuje maximální hranici nenárokové složky mzdy 
(osobní ohodnocení), což v rozporu s právními předpisy není.   Pozměňovací návrhy přeloženy nebyly, legislativní komise doporučila návrh schválit. 
  Návrh byl schválen: 22/0/5.  
Usnesení: Akademický senát MU schvaluje změnu vnitřního mzdového předpisu pro 
akademické pracovníky, ve znění návrhu předloženého rektorem. 
    Rektor dále předložil návrh změny vnitřního mzdového předpisu pro neakademické 
pracovníky. Legislativní komise návrh doporučila ke schválení.    Návrh byl schválen: 23/0/4. 
 Usnesení: Akademický senát MU schvaluje změnu vnitřního mzdového předpisu pro 
neakademické pracovníky, ve znění návrhu předloženého rektorem. 
 
  



Ad 2) 
   Rektor předložil návrh na změnu Statutu MU, přílohy č. 10. Jedná se o návrh, který upravuje, podle jaké účtové osnovy univerzita účtuje. Legislativní komise doporučila návrh 
schválit.    Návrh byl schválen: 27/0/0. 
 Usnesení:  
 Akademický senát MU mění a doplňuje Statut MU, přílohu č. 10, takto: 
 1. Čl. 2, bod 3, zní: „MU účtuje v soustavě podvojného účetnictví a zpracovává účetní 

výkaznictví podle opatření, kterým se upravují účetní výkazy politických stran               
a občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací, v souladu s platnými 
právními předpisy.  2. Čl. 2, bod 4, zní: V postupech účtování se řídí vlastním účtovým rozvrhem a postupy 
účtování na základě účtové osnovy a postupů účtování pro politické strany, občanská 
sdružení a jiné nevýdělečné organizace. Ve svém účetnictví je povinna oddělit náklady 
a výnosy spojené s doplňkovou činností. 

 
Ad 3)    Rektor předložil žádost o souhlas Akademického senátu s krytím účetní ztráty 
(hospodářského výsledku) za rok 1999 z rezervních fondů fakult a samostatně hospodařících středisek, které se na ní podílely. Uvedl přitom, že se jedná o účetní operaci, která na výsledek 
hospodaření  univerzity jako celku nemá vliv. Souhlas Akademického senátu požaduje k provedení této účetní operace Ministerstvo školství. 
   Návrh byl schválen: 18/1/8.  
Usnesení:  Akademický senát MU souhlasí s krytím účetní ztráty za rok 1999 z rezervních 
fondů. 
 Ad 4) 
   Místopředseda AS MU J. Nantl předložil jménem Akademického senátu FSS návrh změn a doplnění Studijního a zkušebního řádu pro doktorský studijní program (jednalo se o upřesnění 
standardní délky prezenčního studia) a Volebního a jednacího řádu AS FSS (úprava průběhu voleb, odstranění neslučitelnosti funkce vedoucího pracoviště s funkcí člena AS FSS, změna 
způsobu vyhlašování rozdělení finančních prostředků fakulty).   Návrh byl schválen: 27/0/0. 
 Usnesení: Akademický senát MU schvaluje změny a doplnění vnitřních předpisů FSS, 
přeložené AS FSS. 
 
Ad 5)    Akademický senát Pedagogické fakulty zastoupený na zasedání AS MU svým předsedou doc. Horáčkem předložil návrh na změnu Stipendijního řádu (čl. 4 odst. 1 – vypuštění části 
věty „a to po standardní dobu studia stanovenou pro tento studijní program“).   Legislativní komise návrh k přijetí nedoporučila, její předsedkyně dr. Hrabcová upozornila, 
že navrhovaná změna umožní vyplácení stipendií doktorským studentům v prezenční formě studia neomezeně dlouhou dobu. Po diskusi bylo projednávání návrhu odloženo na příští 
zasedání s tím, že prorektor pro vědu a výzkum bude požádán, aby zjistil podmínky studia 



v doktorských studijních programech na fakultách MU, a aby uvážil, zda by nebylo vhodné 
úpravu sjednotit. J. Nantl v tomto smyslu navrhl usnesení, které AS MU schválil: 27/0/0. Přítomný předseda AS PgF s tímto postupem vyjádřil souhlas. 
 Usnesení:  
    Akademický senát MU žádá prorektora pro vědu a výzkum, aby 
 

a) informoval Akademický senát o podmínkách studia v doktorských studijních 
programech na fakultách MU, b) uvážil, zda by nebylo vhodné úpravu studia v doktorských studijních programech 
sjednotit. 

 
    Akademický senát PgF dále předložil návrh na změnu Řádu rigorózního řízení PgF; jednalo 
se o doplnění  ustanovení, podle něhož by absolventům magisterského studia v oblasti přírodních věd měl být po vykonání rigorózního řízení na oboru diskrétní matematika 
udělován titul „doktor přírodních věd“ („RNDr.“).    Legislativní komise namítla, že jiný návrh AS PgF v téže věci byl již AS MU projednáván a 
rozhodnut; v projednávání tohoto návrhu se poté již nepokračovalo.  
   AS MU projednal rovněž návrh AS PgF na změnu Statutu Pedagogické fakulty, přílohy č. 1, kde se v bodu 8 nahrazují slova „alespoň tři pětiny“ slovy „nadpoloviční většinu“. 
   Návrh byl na doporučení legislativní komise schválen: 27/0/0.  
Usnesení: Akademický senát MU na návrh Akademického senátu PgF mění Statut PgF, 
přílohu č. 1, bod 8, tak, že slova „alespoň tři pětiny“ se nahrazují slovy „nadpoloviční 
většinu“. 
 
 Ad 6) 
   Místopředseda AS MU doc. Janyška informoval o posledním rozšířeném zasedání kolegia rektora, které se konalo 28. listopadu 2000; projednávány byly rozpočtová pravidla pro rok 
2001 a příprava návrhu rozpočtu MU.  
   Místopředsedové AS MU doc. Janyška a  J. Nantl dále podali zprávu ze zasedání orgánů Rady vysokých škol. Na sněmu Rady VŠ, konaném dne 30. listopadu 2000, se jednalo 
především o financování vysokých škol. Vysoké školství má obdržet ze státního rozpočtu o 2,4 mld. Kč více, než v předchozím roce. Zásadní změnou bude, že velká část těchto 
finančních prostředků bude poskytována na soutěžním principu z účelových fondů MŠMT. Koeficient náročnosti studia pro normativní financování bude zvýšen o jeden stupeň u 
přírodovědných studijních programů a u programů mediálních a komunikačních studií. Doc. Janyška vyjádřil názor, že navýšení rozpočtu univerzity je možné docílit především zvýšením počtu úspěšných projektů. 
    Místopředseda J. Nantl informoval o činnosti Studentské komory Rady VŠ. Sdělil AS MU, 
že Masarykova univerzita jako jediná významnější vysoká škola v ČR dosud nepořádala výjezdní zasedání SK RVŠ, které se koná obvykle jednou za dva měsíce. Požádal proto 
Akademický senát o podporu pro takovou akci, kterou by bylo možné konat ve spolupráci 



s ostatními brněnskými vysokými školami. Kontakty v tomto směru jsou již navázány 
s JAMU.  
Usnesení: Akademický senát MU vyjadřuje podporu pořádání výjezdního zasedání Studentské 
komory Rady vysokých škol na půdě Masarykovy univerzity. 
 
 
  Místopředseda J. Nantl dále informoval o tom, že navazuje kontakty a užší spolupráci s představiteli studentských komor dalších brněnských vysokých škol.      
  
Ad  7)    Předseda AS MU doc. Kostroň předložil členům Akademického senát zprávu o činnosti AS 
MU pro vedení univerzity, kterou přednese dne 6. prosince 2000 na poradě vedení MU. Do zprávy poskytli příspěvky místopředsedové doc. Janyška (za ekonomickou komisi) a  J. Nantl 
(za studentskou komoru a sociální komisi). Z řad členů AS MU nezazněly ke koncepci zprávy žádné připomínky.  
  Na návrh J. Nantl byla zpráva vzata na vědomí: 27/0/0.  
Usnesení: Akademický senát MU bere na vědomí zprávu o činnosti, zpracovanou 
předsednictvem a předkládanou předsedou AS MU vedení univerzity. 
  
Příští zasedání Akademické senátu MU se bude konat v pondělí 8. ledna 2001 v 16 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu.      Lubomír Kostroň, 

předseda Akademického senátu MU  
 Jiří Nantl, 

místopředseda Akademického senátu MU 
 
     


