
Zápis ze zasedání Akademického senátu MU dne 2. 12. 2002  Přítomni: dle prezenční listiny 
Nepřítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. RNDr Jiří Zlatuška, CSc.  prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc., 
           Ing. František Gale, RNDr. Vladimír Šmíd, CSc. Z celkového počtu 38 členů AS MU přítomno 26 členů. AS MU byl způsobilý se usnášet. 
 
Pořad jednání: 

1. Zpráva o hospodaření. 
      2.   Zpráva Ekonomické komise AS MU. 

3. Návrh nové verze přílohy č. 3 Statutu MU, část akreditované studijní programy a 
obory na MU. 

4. Aktualizace Dlouhodobého záměru MU. 
5. Návrhy změn vnitřních předpisů MU a fakult 

            a) Vnitřní předpisy FSS 
            b) Vnitřní předpisy FSpS. 

6. Vystoupení rektora Prof. Zlatušky „O představě práce senátora a rektora MU“.       7.   Kritické stanovisko prof. Hály. 
      8.   Prohlášení Studentské komory AS MU. 

9. Zhodnocení uplynulého.  
 
1. Zpráva o hospodaření. Pan kvestor Ing. Gale přednesl Zprávu o hospodaření. 
Očekávání – při posunutí normativu pro rok 2003 se neočekávají žádná zásadní opatření, 
dochází jen ke změně dotace na specifický výzkum. 
Koleje a menzy budou pracovat ve stejném režimu jako v minulých letech, promítá se jen 
snižování dotace, normativní lůžka a jídla dostaneme zaplacena jako v minulých letech. Na dělení dotace se nic zásadního nemění, (bude projednáváno na rozšířeném kolegiu a ve 
Šlapanicích, účastníky budou i zástupci senátu – předseda AS a předseda ekonomické komise). 
 V současné době není ještě znám státní rozpočet, MŠMT ale předpokládá mírné navýšení, 
jako v minulých letech. Rok 2002 znamenal pro MU poměrně racionální hospodaření, byla vytvořena rezerva 46 mil. 
Kč – držela se po nezbytně nutnou dobu  - určena pro výstavbu UKB, část nevyčerpané rezervy dostaly fakulty 26.září, další část v listopadu. Byl vytvořen prostor pro vydělávané 
prostředky, které mohou být použity pro hospodářský výsledek pro rok 2003,   
Fakulty se budou podílet na rozvoji MU až 15% z prostředků pro r. 2003. V případě, že nebudou využity, budou vráceny fakultám, ale dříve než v letošním roce (stalo se tak ne z 
důvodu MU, ale ministerstva financí).  
Zásadní změnou  bude oblast investic – popsaná v programu financování rozvoje MU.  
MU má v kapitole ostatních veřejných VŠ zvláštní číslo, máme určený objem prostředků 170 mil. Kč na každý rok (i dalších 25 let) z Evropské investiční banky. Toto je určeno pro 
výstavbu UKB a rekonstrukci dosud nerekonstruovaných budov.  Důležité termíny: večerní zasedání s děkany, 
                             10.12. rozšířené kolegium  - téma zasedání: „centralizované prostředky“,                              leden  - práce v rozpočtovém provizoriu (jako každý rok), 



                             přelom leden/ únor – nový rozpočet. 
 
Změny: internacionalizace fakult – fakulty, které připraví pro naše studenty studijní                  
programy v cizím jazyce, budou zvýhodněny,                otázka úhrady všeobecné TV – vznikem nové fakulty sportovních studií nutno 
objektivizovat finanční náhradu (jsou navrženy dvě varianty – k projednání v ekonomické komisi), konkrétní výsledky budou známy po novém roce. 
Hlasování: AS MU vzal zprávu na vědomí.  
 2. Zpráva z Ekonomické komise AS MU Místopředseda AS MU doc. Janyška – přednesl zprávu z Ekonomické komise AS MU - viz IS 
Hlasování: AS MU vzal zprávu na vědomí. 
 
 3. Návrh nové verze přílohy č. 3 Statutu MU, část akreditované studijní programy a 
obory na MU. Změna ve Statutu – příloha 3 – přednesl Dr. Šmíd.    -         do roku 1998 se akreditovaly jen Dr. studijní programy a žádné jiné, (příloha č.3 
obsahovala studijní programy a obory, které byly pro MU akreditovány na základě přechodných ustanovení Zákona o VŠ), 
   -         v období 1998 až 2002 došlo k reakreditaci všech studijních programů MU. 
Hlasování: AS MU schválil 26/ 0/ 0  
4. Aktualizace Dlouhodobého záměru MU. Pan rektor prof. Zlatuška přednesl text Aktualizace Dlouhodobého záměru, který upřesňuje pro informaci MŠMT publikovaný Dlouhodobý záměr: 
   -         zvýšit přijímání studentů až na 50% 19leté populace, máme vyšší finanční limity, než technické VŠ, 
   -         zachování zásad Boloňské deklarace,    -         neprodlužovat studium o více než rok, 
   -         rozvoj Bc. studia, pak přechod do praxe, bez možnosti pokračování v Mgr. studiu,    -         umožnit 4 semestry obecné Tv, 
   -         příprava pracovníků veřejní správy,    -         vzdělávání učitelů a učitelů cizích jazyků, 
   -         vytvářet podmínky pro odborné vzdělávání pracovníků MU,    -         podporovat mezinárodní mobilitu, 
   -         IT do knihovnických služeb,    -         zvyšovat nároky na Dr. studia. 
 
5. Návrhy změn vnitřních předpisů MU a fakult 
            a) Vnitřní předpisy FSS 
            b) Vnitřní předpisy FSpS. Vnitřní předpisy FSS – přednesl Jiří Nantl 
Hlasování:  26 / 0/ 0  
Vnitřní předpisy FSpS. Přednesla Dr. Píchová - Legislativní komise v některých případech shledala rozpory s VŠ 
zákonem. Statut – čl. 1 bod 14 – nesprávná formulace, 
             čl. 3 odst. 1,              Příloha 3 ke Statutu, čl. 14 – volba děkana. 



Tyto „drobné“ chyby byly odstraněny přímo na zasedání a AS MU Statut schválil. 
Hlasování:  26 / 0/ 0 Jednací řád Vědecké rady 
Hlasování:  26 / 0/ 0 Legislativní komise nedoporučuje schválit: 
      -     Přiznávání  stipendií (nutnost opravného prostředku),    -         Volební a jednací řád, 
   -         Řád rigorózního řízení – předpis je neúplný, chybí příloha,    -         Disciplinární řád pro studenty. 
 
       6.   Vystoupení rektora Prof. Zlatušky „O představě práce senátora a rektora MU“ Rektor Prof. Zlatuška byl vyzván AS MU, aby pohovořil o své představě spojení práce senátora a rektora MU: 
   -         následují den přebere osvědčení senátora, představa o časových nárocích je tedy předběžná 
   -         rozvrh práce: pondělí a pátek – práce senátora v Brně,    -                               úterý – schůze Vedení MU, problémy Senátu až odpoledne, 
                               zasedání Pléna senátu 1x za 6 týdnů nebo v závislosti na rozhodování                                   Poslanecké sněmovny, 
   -         naskýtá se možnost zvolení za člena Výboru  Představa spojení práce obou významných funkcí konzultována s významnými přestaviteli 
veřejného života např. s  prof. Jařabem (dle jeho vyjádření – spojení velmi prospěšné, z hlediska časového příznivější než práce v Poslanecké sněmovně), 
konzultace i s řadou starostů. Určité omezení se ale dotkne výuky.  Pan rektor se pravděpodobně stane členem Klubu Otevřené demokracie, zde nejsou zřejmé 
žádné stranické direktivy.  

7. Kritické stanovisko prof. Hály. Kritické stanovisko zaslal AS MU prof. Hála, který zpochybňuje působení rektora ve dvou 
funkcích, dále poukazoval ve svém dopise na etické aspekty problému ustanovení funkce kancléřky MU. Předseda AS přečetl odpověď prof. Hálovi, jako své osobní stanovisko. 
AS MU vzal na vědomí a rozhodl se nepřijmout v této věci žádné usnesení. 
 
       8.   Prohlášení Studentské komory AS MU. Prohlášení Studentské komory AS MU přednesl Mgr. Horňák: 
tímto vyzývá vedení univerzity, aby:    -         věnovalo pozornost problematice činnosti studentských spolků, 
   -         přešlo od pozice pasivního trpění k aktivní spolupráci,    -         zavedení soutěží např.: „Studentský spolek roku“, „Studentský projekt roku“,  
              „Cena rektora za přínos ve studentském dění“…    -         zanesení systému studentských spolků do záměrů MU, 
   -         poskytlo finanční a poradenskou pomoc pro zajištění rozjezdu realizace tohoto projektu. 
AS MU vyslechl a vzal na vědomí.  

9. Zhodnocení uplynulého volebního období AS MU. Předseda odstupujícího AS rozešle písemně členům AS a bude zveřejněno na webových stránkách AS MU. Dále zajistí svolání nově zvoleného AS MU v lednu 2003, jakmile 
bude známo jeho složení z delegátů všech fakult.  



Předseda poděkoval  všem členům AS MU za aktivní přístup k práci v průběhu volebního 
období.  
 
   
Lubomír Kostroň, předseda AS MU  
V Brně dne 3. prosince 2002 
zapsala: Šárka Karmazínová  
  
   
      
      
      
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
  


