
Zápis z jednání AS MU ze dne 23.4.2001 
 
Přítomni: 39 senátorů podle presenční listiny 
Hosté: J. Zlatuška, E. Schmidt, Z.Brázdová, F. Gale, J. Foukalová  
Program: 
 l/ Dopis studentů PgF / přerušení studia sociální pedagogiky / 
 2/ Doplnění VR MU 
 3/ Výroční zpráva MU o činnosti za r. 2000 
     Výroční zpráva o hospodaření MU za r. 2000 
 4/ Rozpočet MU na r. 2001 
 5/ Příprava voleb kandidáta na funkci rektora 
 
ad l/ Prorektorka Z. Brázdová podala informaci o situaci studentů sociální pedagogiky na PgF , jejichž výuka byla zajišťována ve spolupráci s Institutem mezioborových 
studií/ celkem 843 studentů/. Protože MU ukončila spolupráci s tímto institutem, bylo všem studentům tohoto studijního programu přerušeno v souladu se studijními 
předpisy PgF studium do doby, než ho bude možné zabezpečovat ve spolupráci s jinými fakultami MU. 
V žádném případě studium nebude studentům prodlouženo / výuka bude organizována tak, aby se časovou ztrátu podařilo eliminovat/, studentům, kteří mají 
před závěrečnými magisterskými zkouškami je umožněno se k nim v termínu dostavit. 
Závěr: AS MU vzal na vědomí vysvětlení prorektorky  o tom, jak bude situace  studentů vedením PgF i MU průběžně řešena. 
 
ad 2/ Pan rektor požádal AS MU o souhlas k doplnění VR MU nového děkana PrF 
pana doc. JUDr. Jana Svatoně, CSc..  
Závěr: AS MU předložený návrh počtem 39 hlasů schválil. 
 
ad 3/ Doc. J. Janyška podal informaci k předloženým materiálům 
/byl v elektronické podobě vystaven na www/: 
- Výroční zpráva o činnosti MU za r. 2000 
- Výroční zpráva o hospodaření MU za r. 2000  
Oba materiály má AS MU v souladu s ust. par. 9/l, písm. d/ zákona o VŠ schválit. 
Pokud jde o Výroční zprávu o činnosti MU za r. 2000, poukazoval na její celkovou nevyváženost / disproporce v rozsahu i obsahu zpráv jednotlivých fakult/.  
 
 



 
Pan rektor jeho výklad doplnil s tím, že : 
- MU se podařilo zvýšit objem finančních prostředků získaných  z grantů, 
- objevily se pozitivní trendy v habilitačním a profesorském  řízení /byl nastartován 
proces snižování věkové hranice/. 
- účetní ztrátu musela MU krýt z rezervního fondu, protože  v konstrukci rozpočtu 
chyběly motivační prvky, které by fakulty  vedly k ekonomickému chování; byla provedena opatření, aby  k této situaci v budoucnosti nedocházelo 
- MŠMT vypracovalo pro rok 2001 již závaznou osnovu i pro  výroční zprávu o činnosti, takže dojde ke sjednocení obsahu i formy zprávy, 
Závěr: - AS MU počtem 39 hlasů schválil obě předložené zprávy 
 
ad 4/ Doc. Janyška připomněl senátorům, že na jednom z předchozích zasedání AS MU byl schválen rozpis dotace MU pro r. 2001.Na základě tohoto měly jednotlivé 
fakulty schválit vyrovnané rozpočty. Některé fakulty tak již učinily, jiné naopak čekají na schválení rozpočtu AS MU / např. FF/. AS MU projednává rozpočet MU na 
r.2001 až po jeho projednání Správní radou a se snahou o předchozí schválení fakultních vyrovnaných rozpočtů AS jednotlivých fakult právě proto, aby se 
neopakovala situace z loňského roku a fakulty skutečně přijaly vyrovnané rozpočty za svou nejvyšší prioritu. Není odkud čerpat rezervy. 
Pan kvestor uvedl, že oproti minulosti jsou fakulty pod větším tlakem sestavit vyrovnané rozpočty. MŠMT v letošním roce přiděluje ještě větší objem finančních 
prostředků prostřednictvím různých fondů a VŠ musí o jejich získání soutěžit s jinými VŠ. Tento trend převažuje. 
Aby se neopakovala situace minulého roku, kdy některé fakulty přečerpaly přidělené finanční prostředky, MU posílila kontrolní mechanismy / doplnila programové 
vybavení pro kontrolu čerpání fin. prostředků /. 
Ing. Foukalová uvedla, že v letošním roce byl poprvé odsouhlasen rozpis dotace a 
zvlášť je AS MU předkládán ke schválení rozpočet. Zdokonalení softwarového vybavení umožní odpovědným pracovníkům sledovat čerpání finančních prostředků 
průběžně. 
V diskusi k tomuto bodu dále zazněly tyto názory: 
- LF , aby byla schopna sestavit vyrovnaný rozpočet, musela  snížit všem klinickým pracovníkům úvazky o 20 procent, 
 - stávající systém rozdělování finančních prostředků nevyloučí  propad některých fakult /např. FF zabezpečuje výuku řady  studijních programů, které nemohou být 
nikdy rentabilní,  protože se ke studiu přijímá např. pouze 5 studentů, ale  přesto je v zájmu MU tyto obory zachovat/. 
 Pan rektor k tomu uvedl, že situace na FF je skutečně  komplikovanější. Již předchůdce současného pana děkana se  snažil věc řešit s tím, že např. výuka 
některých jazyků by v úvodu byla společná a teprve později by se diferencovala; do  výuky by byli zapojeni PGS studenti apod. Změny na FF je nutné  provádět citlivě. V 
budoucnosti by se FF měla zaměřit více než  dosud na CŽV / výuku jazyků pro veřejnost apod./. 



 - je třeba stabilizovat pravidla pro tvorbu rozpočtu , aby  fakulty mohly pracovat v delším časovém horizontu, 
Závěr: - přes předčasné odchody hlasovalo pro přijetí rozpočtu 38 senátorů, l senátor se  zdržel hlasování. 
 - AS MU doporučuje vedení MU stabilizovat pravidla pro  tvorbu rozpočtu na delší časové období. 
 
ad 5/ Předseda volební komise podal průběžnou informaci o přípravách voleb 
kandidáta na funkci rektora / předvolební představení kandidátů proběhne dne 30.4. od 16,OO až 18,00 hodin v kongresovém sále LF, Komenského nám. a vlastní volba 
dne 4.5.2001 v l0,00 hodin v aule na PrF MU/. Požádal senátory, aby informace zveřejnily na svých fakultách / pozvánka na veřejné shromáždění akademické obce a 
veřejné zasedání AS MU bude rozeslána v elektronické podobě/. 

 doc. dr. J. Kostroň, CSc. 
  předseda 

Zapsala: M. Stárková 
 


