
AS MU BRNO 2003 
 

Zápis z řádného zasedání 2003/09 Akademického senátu MU  
ze dne 1. prosince 2003  

 
Přítomni: dle prezenční listiny (v příloze písemného zápisu) - celkem 31 senátorů. 
Hosté:   prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., Ing. Ladislav Janíček, PhD., MBA,              Mgr. Iva Hollanová 
  
Program:  1. Schválení programu jednání a projednání zápisu a usnesení z minulé schůze. 
2. Informace o jednání k rozpočtu MU na rok 2004 (kvestor MU ing. Janíček, předseda ekon. 
    komise AS MU dr. Pitner). 
3. Diskuse k inovaci elektronických stránek AS MU (dr.Kolář). 4. Různé. 
  
 
ad 1. Přivítání hostů, schválení programu jednání, projednání zápisu a usnesení 

z minulé schůze: Jednání vedl místopředseda AS MU dr. Kolář, který omluvil nepřítomného předsedu prof. 
Vomelu (služební cesta); - přivítal hosty - rektora MU: prof. RNDr. Jiřího Zlatušku, CSc. 

        kvestora MU: Ing. Ladislava Janíčka, PhD., MBA,         kancléřku MU: Mgr. Ivu Hollanovou 
- přednesl návrh programu jednání, který byl schválen; - zápis a usnesení z minulého zasedání byly schváleny bez připomínek. 

 Z funkce místopředsedy AS MU a předsedy Studentské komory (SK) AS MU odstoupil na 
vlastní žádost Bc. Jiří Nantl; zůstává však nadále předsedou Legislativní komise. Novým místopředsedou AS MU a předsedou SK AS MU byl na zasedání Studentské komory 
1.12. zvolen Karel Pančocha, student Pedagogické fakulty. Senátoru Nantlovi poděkoval za jeho práci ve vedení AS MU jeho místopředseda dr. Kolář. 
Nově zvolený předseda SK AS MU K. Pančocha ocenil působení senátora Nantla především jako předsedy SK. 
  
ad 2. Informace o jednání k rozpočtu MU na rok 2004:  - kvestor MU podal informaci o navrhovaných pravidlech dělení finanční dotace MŠMT na 

MU a shrnul výsledky jednání rozšířeného kolegia rektora 28.11.; - předseda ekonomické komise AS MU vyzval přítomné senátory k projednání navrhovaných pravidel na úrovni vedení fakult; 
- místopředseda AS MU dr. Kolář upozornil na poslední verzi předloženého materiálu k této problematice, která bude k dispozici na fakultách v následujících dnech; 
- navrhovaná pravidla rozdělování finanční dotace budou projednána na lednovém zasedání AS. 
  



ad 3. Diskuse k inovaci elektronických stránek AS MU:  - po vyjádření pověřených senátorů byla diskuse přesunuta na příští zasedání.  
  
ad 4. Různé: - Kvestor MU – na rektorátě byla uskutečněna analýza organizace práce a vnitřní struktury 

- cíl – zvýšení efektivity a racionalizace činnosti; - analyzováno bylo 12 útvarů – jejich obsazení a výkon; 
- výsledkem bude profesionalizace a restrukturalizace RMU, vč. redukce počtu zaměstnanců; 
- řešení personálních otázek se předpokládá v horizontu 1-2 let.  

- dr. Kolář informoval o účasti předsedy AS MU prof. Vomely na jednání předsedů akademických senátů VŠ v Praze, které směřovalo k jednotnému postupu při řešení 
finančních potíží vysokých škol. 

 - Bc. Nantl informoval o jednání Rady VŠ a reagoval na iniciativu předsedů vysokoškolských akademických senátů. 
 - Legislativní komise AS MU projednala a doporučuje k přijetí „Změny statutu Masarykovy 

univerzity v Brně a dalších vnitřních předpisů“ vč. „Pravidel pro vkládání peněžitých a 
nepeněžitých vkladů do právnických osob“ a „Rigorozní řád Fakulty informatiky“. Po 
zveřejnění uvedených dokumentů na webových stránkách AS MU bude proces jejich schvalování na programu lednové schůze AS. 

 - Kvestor MU - stížnost na menzy MU je stále v šetření; závěry předá kontrolní orgán 
kvestorovi a AS MU.   

 
Termín dalšího zasedání AS MU:   

 
pondělí 5. ledna  2004  

ve 14.00 hodin 
 
 
 
 

Usnesení AS MU 
z jednání konaného 1. prosince 2003 

______________________________________________ 1. AS MU schválil zápis a usnesení z jednání AS MU ze dne 3. listopadu 2003; 
2. AS MU vzal na vědomí výsledky jednání, která doposud proběhla k přípravě rozpočtu 

MU na rok 2004. 
 

 Zapsala:   Š. Karmazínová 
Autorizoval:   dr. Kolář  


