
Akademický senát Masarykovy univerzity 
  

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ  
Pondělí, 6. 11. 2000  

 Přítomni: dle prezenční listiny; AS MU byl způsobilý se usnášet 
Hosté: doc. Brázdová, prorektorka; prof. Schmidt, prorektor; prof .Slovák, děkan PřF  
Pořad jednání: 1) Informace o záměru zřídit Fakultu sportovních studií 

2) Informace o Univerzitním kampusu Bohunice 3) Změna Volebního a jednacího řádu AS MU 
4) Změna Řádu rigorózního řízení PgF 5) Různé 

 Ad 1) 
   Prorektorka Brázdová sdělila AS MU záměr vedení zřídit novou Fakultu sportovních studií (FSpS). Záměrem se bude zabývat dne 29.11. Vědecká rada MU, poté bude předložena 
Akreditační komisi MŠMT žádost o souhlas s novým studijním programem. Po souhlasu Akreditační komise bude předložen AS MU návrh na zřízení fakulty. 
   Dosavadní Katedra tělesné výchovy bude začleněna do nové fakulty, bude-li zřízena.     Fakulta by byla umístěna do prostor na Kamenici 3.  
 Ad 2) 
   Prorektor Schmidt předložil materiál ze studie proveditelnosti projektu Univerzitního kampusu Bohunice, který byl zpracováván pro potřeba banky v souvislosti s projednáváním 
úvěru pro jeho realizaci.    Jeho výklad doplnil děkan PřF prof. Slovák. 
   Pro výstavbu se předpokládá úvěr ve výši 4, 5 mld. Kč na dobu 20 let.  O výši úroků se jedná. Splátky MU se zatím předpokládají ve výši 295 mil. Kč/rok. Od MŠMT je garantováno 
(zatím) 150 mil. Kč/rok.    Studii proveditelnosti, zpracovanou vedením MU za spoluúčasti některých děkanů,  předloží 
rektor specializované firmě, která se ji odborně dopracuje.    Tento pracovní materiál k této věci je členům Akademického senátu a dalším zájemcům 
přístupný k prostudování na sekretariátu rektora.  
Ad 3)     Místopředseda AS MU Nantl zahájil projednávání návrh na změnu Volebního a jednacího 
řádu AS MU. Sdělil doporučení legislativní komise AS MU k úpravě čl. 7 řádu. Legislativní komise doporučila, aby quorum AS pro způsobilost usnášet se bylo stanoveno obecně na min. 1/3 všech členů AS MU, s výjimkou otázek vnitřních předpisů MU, rozpočtu a otázek, o nich 
by tak AS MU zvlášt stanovil (viz čl. 7 odst. 4 řádu), kde by byla nutná přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů AS MU.  
   AS MU po diskusi doporučení legislativní komise zamítl.    Dále bylo dokončeno projednávání návrhu na změnu čl. 1 odst. 4, na jehož základě mají být 
obligatorně zavedeny přímé volby do AS MU na všech fakultách. Tento návrh byl přijat: 20 hlasů pro, 1 proti, nikdo se hlasování nezdržel. 



   Petr Lidman v diskusi navrhl, aby bylo výslovně zakázáno hlasování per rollam. Návrh byl 
přijat: 15 hlasů pro, 2 proti, 3 se hlasování zdrželi. 

Usnesení:  
Akademický senát Masarykovy univerzity  

na základě § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách stanoví:  
I. Volební a jednací řád AS MU, registrovaný MŠMT dne 10. června 1999, se mění a doplňuje takto:  

1. V čl. 1 odst. 4 se za slovo „fakultách“ vkládají slova „přímým hlasováním všech členů akademické obce“. 
2. V čl. 7 odst. 2 se za větu třetí vkládá věta čtvrtá, která zní „AS MU se nemůže platně usnášet mimo své zasedání.“ 

 II. Tyto změny a doplnění Volebního a jednacího řádu AS MU nabývají platnosti 
účinnosti dnem registrace MŠMT.  

  
Ad 4)    J. Nantl informoval za legislativní komisi o návrhu AS PgF na změnu Řádu rigorózního 
řízení této fakulty, jímž se v čl. 4 vypouští slova „v oblasti učitelství“. AS MU na základě doporučení legislativní komise návrh schválil (jednomyslně). 
 

Usnesení: 
 

Akademický senát MU na návrh Akademického senátu Pedagogické fakulty stanoví: 
 

Řád rigorózního řízení Pedagogické fakulty se mění tak, že v čl. 4 se vypouští slova „v oblasti učitelství“. 
  
Ad 5)       Předseda AS MU doc. Kostroň informoval, že bude dne 5.12. předkládat vedení MU 
zprávu o činnosti AS MU. Členové AS mohou předsedovi zasílat své náměty k obsahu zprávy do konce listopadu. 
      Místopředseda AS MU doc. Janyška podal zprávu o stavu příprav rozpočtových pravidel 
MU. Ekonomické komise na nich spolupracuje s novou hlavní ekonomkou MU ing. Foukalovou. 
     AS MU diskutoval o svém poslání a o způsobu, jak zlepšit jeho práci. Členové AS MU byli 
vyzváni, aby své případné návrhy do pořadu jednání předem sdělili předsednictvu (aby mohl být s časovým předstihem stanoven podrobný program a případně rozeslány materiálny 
k projednávaným věcem).  
   Legislativní komise předloží AS MU návrh Legislativních pravidel MU.  
   Zástupci PgF žádali, aby vedení MU předložila koncepci rozvoje univerzity ze zřetelem k jednotlivým fakultám. 



 
    AS MU žádá rektora o zpřístupnění zápisů z jednání vedení, Správní rady a Vědecké rady pro členy AS MU na dokumentovém serveru IS MU. 
   AS MU doporučuje uvážit zavedení vlastního rozpočtu.  
   Příští zasedání AS MU se bude konat 4. 12. 2000 v 16 hodin.  
  
 Doc. PhDr. Lubomír Kostroň, 

Předseda  
 6.11.2000 

     
        


