
   Zápis ze zasedání Akademického senátu MU dne 26.11.2001  
Přítomni: dle prezenční listiny Nepřítomni: dle prezenční listiny 
Hosté: prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.,            prof. MUDr. Zuzana Brázdová, DrSc., Ing. František Gale. 
 Z celkového počtu 39 členů AS MU bylo přítomno 23 členů.  
AS MU byl způsobilý se usnášet.  
Pořad jednání: 1. Rozšíření Vědecké rady 
2. Schválení seznamu habilitačních a jmenovacích oborů profesorem, akreditovaných na MU 3. Návrh na změnu Zkušebního řádu Právnické fakulty, návrh na vydání Řádu volby 

zástupců Právnické fakulty do AS MU 4.   Výměna delegáta do studentské komory Rady VŠ 
5.   Schválení studijního a zkušebního řádu pro studenty doktorských studijních programů 6.   Hospodářská pravidla MU 
7. Schválení pravidel pro předkládání vnitřních předpisů 8. Zhodnocení setkání Akademické obce MU 14.11.2001 
  
Obsah jednání:  
K bodu 1: Rozšíření Vědecké rady Pan rektor navrhl rozšířit Vědeckou radu MU o paní PhDr. Janu Horváthovou, pracovnici  
Romského muzea. Usnesení: AS MU souhlasí se jmenováním PhDr. Jany Horvátové členkou Vědecké rady MU. Hlasování:  23/0/0  
K bodu 2: Schválení seznamu habilitačních a jmenovacích oborů profesorem, akreditovaných na MU Pan prorektor Schmidt předložil seznamu habilitačních a jmenovacích oborů profesorem, akreditovaných na MU. Usnesení: AS MU schvaluje habilitačních a jmenovacích oborů profesorem, akreditovaných 
na MU. Hlasování: 22/0/0  K bodu 3: Návrh změny Zkušebního řádu Právnické fakulty; návrh na vydání Řádu volby zástupců Právnické fakulty v AS MU. Předsedkyně legislativní komise dr. Píchová informovala o návrhu na změnu Zkušebního řádu 
Právnické fakulty a návrhu Řádu volby zástupců PrF v AS MU. Legislativní komise doporučila návrhy schválit. Usnesení: AS MU schvaluje návrh změny Zkušebního řádu PrF MU a návrh Řád volby 
zástupců PrF v AS MU. Hlasování: 23/0/0  



  K bodu 4: Výměna delegáta do studentské komory Rady VŠ. Člen studentské komory AS navrhl výměnu delegátů do studentské komory Rady VŠ: Jiřího Nantla za Terezu Výbornou, která je výkonnou pracovnicí orgánu s možností volit a Jiří Nantl 
jako náhradník. Usnesení: 
AS MU odvolává Jiřího Nantla z funkce náhradníka Studentské komory RVŠ a Terezu 
Výbornou z funkce delegáta Studentské komory RVŠ a volí Jiřího Nantla do funkce delegáta 
SK RVŠ a Terezu Výbornou do funkce náhradníka SK RVŠ. Hlasování: 20/0/3 
  
K bodu 5: Schválení studijního a zkušebního řádu pro studenty doktorských studijních programů. Dle předloženého materiálu. Diskuse: dodatky –  
- čl. 2 odst.3 doplnit: „Studijní plány jsou individuální“ - čl. 2 odst.4 vypustit slovo „individuální“ 
- čl. 2 odst.5 vypustit slovo „individuální“ - čl. 3 odst.4 doplnit „Změny ve složení oborové rady navrhuje zpravidla předseda oborové        

rady.“ Usnesení: AS MU schvaluje návrh Studijního a zkušební řádu pro doktorské studijní 
programy ve znění připomínek uvedených v tomto zápise. Hlasování: 22/0/1 
  K bodu 6: Hospodářská pravidla MU - pan kvestor Gale předložil rozpočet na rok 2002, bude se předkládat jako vyrovnaný, 
- jednání o rozpočtu proběhne na Kolegiu rektora ve Šlapanicích – 10.12.2001, - problémy našeho rozpočtu: centralizované prostředky, investiční program, velká údržba, 
- rozpočtová pravidla v elektronické podobě – na serveru AS – Vnitřní pravidla hospodaření MU na kalendářní rok 2002 (3.verze), 
- MŠMT předpokládá,že o 1,15 miliard Kč – zvýší dotace na vzdělávací činnost – profinancovat všechny studenty MU a profinancovat zvýšené nárust v Bc. studiu, 
- MŠMT nechce navyšovat prostředky, vzniká trend programového financování – granty, - Předpokládá se navyšování prozenčních doktorských studentů, 
- o 30 miliard Kč budou posíleny sociální výdaje (koleje a menzy) v rámci celého VŠ,  -     Dotační smlouva: A) na vzdělávací činnost                                      B) na nespecifikovaný výzkum (sociální situace studentů) – v roce            2002 bude MŠMT a MF vyvíjet tlak, aby cca 100 mil. Kč bylo bráno jako účelová dotace. Diskuse: podpořit hmotnou zainteresovanost pracovníků,  navrhnout způsoby sankcí za porušení  předpisů. Rozvojové projekty 200 mil. Kč – nevyčerpané – bude se dělit, 5 mil. získá MU na havarijní 
fond – nic se nepřevádí do dalšího kalendářního roku. FSpS bude poskytovat standardní mezifakultní výuku, tím nastane pokles centralizovaných 
prostředků. Návrh – řešit takto i výuku cizích jazyků. Fakulty celkem odevzdají do centralizovaných prostředků 33% ze součtu jejich přínosu ze vzdělávací činnosti a na 
nespecifikovaný výzkum - měl by zůstat zachován loňský model, váhy také zachovat. Nutno získávat prostředky z jiných zdrojů – z grantových agentur.     



K bodu 7: Schválení legislativních pravidel Dle předloženého materiálu. Usnesení: AS MU schvaluje pravidla pro předkládání vnitřních předpisů předložená 
legislativní komisí. Hlasování: 20/0/0 
 K bodu 8: Zhodnocení setkání Akademické obce MU 14.11.2001 Diskuse: velká účast studentů, pedagogů málo. Návrh: každoroční opakování. 
  
 Na vědomí AS MU:  Dopis pana rektora Zdeňku Škromachovi.  Úkol: Jiří Nantl zpracuje Jednací a volební řád AS MU. 
Termín odevzdání: první lednové zasedání v roce 2003.  
 Lubomír Kostroň, 

předseda AS MU  
 Jiří Nantl, 

místopředseda AS MU  
  
V Brně dne 3. prosince 2001 Zapsala: Šárka Karmazínová 
 
 


