
AS MU BRNO 2003  Zápis z řádného zasedání 2003/08 Akademického senátu AS MU  ze dne 3. listopadu 2003  
Přítomni: dle prezenční listiny (v příloze písemného zápisu): celkem 33 senátorů, AS MU byl usnášení schopný. 
Hosté:   prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. Ing. Ladislav Janíček, PhD., MBA,     
 
 
Program:  
1. Schválení programu jednání a projednání zápisu z minulé schůze 2. Doplnění již dříve schválené Aktualizace dlouhodobého záměru  MU  
3. Projednání závěrů jednaní Správní rady MU  4. Evaluační program MU  
5. Zpráva legislativní komise 6. Informace o přípravě Shromáždění Akademické obce MU  
7. Různé  
1. Přivítání hostů a schválení programu jednání AS MU: předseda AS MU přednesl návrh programu jednání - v navržené podobě byl schválen, 

- přivítal hosty rektora MU: prof. RNDr. Jiřího Zlatušku, CSc.  kvestora MU: Ing. Ladislava Janíčka, PhD., MBA, 
zápis z minulého zasedání byl schválen, předseda AS MU připomněl problematiku rozvojových projektů, na základě připomínky doc. Nováka k Rozvojovým projektům na 
minulém zasedání AS MU.  
Doplňující informace k rozvojovým projektům – kvestor MU: - 15.9. se konala schůzka se zástupci MŠMT, bylo konstatováno, že budou preferovány 
projekty celoškolské a projekty fakultní, které mají svou podstatu v Dlouhodobém záměru, - bylo vyhlášeno předkolo projektů, sešlo se 118 projektů a tyto byly uspořádány do 
příbuzných kategorií. Nových projektů bylo 28; 4 byly zařazeny pod čarou, ty budou pravděpodobně financovány z jiných zdrojů. V současné době probíhá vyhodnocování 
projektů.  
2. Doplnění již dříve schválené Aktualizace dlouhodobého záměru  MU   Předseda Legislativní komise navrhl schválení, nebyla shledána překážka, doplnění je 
v souladu s VŠ zákonem. Doplnění Aktualizace Dlouhodobého záměru MU ve výzkumné a vzdělávací činnosti pro rok 2004 o následující větu:    
„Masarykova univerzita bude aktivně podporovat rozvoj přístupu ke vzdělání pro menšinové 
nebo multikulturní skupiny obyvatel formou účasti na vytváření nových vzdělávacích 
příležitostí, projektů zaměřených na výzkum v této oblasti i rozpracováním programů 
zaměřených na výchovu učitelů pro tyto skupiny“ Obsahově je tato oblast v činnosti univerzity obsažena a řada aktivit je tímto směrem 
orientována. V současné době je však mimo jiné předkládáno několik rozvojových projektů, které se této oblasti týkají a kde je i s ohledem na vazbu přidělování finančních dotací na 
konkrétní formulace v Dlouhodobém záměru. Tato okolnost je dobrým důvodem pro doplnění Aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok 2004 touto formou a v této době. Hlasování o návrhu:        pro 33 /    proti 0 /   zdrželo se 0                     Doplnění Aktualizace dlouhodobého záměru MU bylo přijato. 



 
3. Projednání závěrů jednaní Správní rady MU  AS MU byl seznámen s Usnesením Správní rady, která zasedala 24.10.2002  
Kvestor předložil AS „Projekt regionálního rozšíření působnosti MU v kraji Vysočina“ AS MU bere – v souladu se Statutem MU – závěry Správní rady na vědomí.  4. Evaluační program MU  Pro nepřítomnost dr. Sparlinga byl tento bod odložen na další jednání.  
5. Zpráva legislativní komise Předseda LK AS MU sdělil AS MU, že požadavek Přírodovědecké fakulty na projednání 
„Pracovního řádu“ nebude projednáván na AS MU, ale zvažuje se vydání Pracovního řádu v rámci MU. Materiál Přírodovědecké fakulty byl vydán v kompetenci děkana této fakulty a 
AS MU nepřísluší – v souladu se Statutem MU – se k tomuto textu vyjadřovat.  
6. Informace o přípravě Shromáždění Akademické obce MU  Dne 24. listopadu 2003, v 16.00 hodin, aula PrF MU – Shromáždění Akademické obce MU: předseda AS MU vyzývá fakultní AS k prezentaci na jednotlivých fakultách. Program shromáždění: 1. ekonomické otázky,  

                                     2. příprava rozpočtu MU,                                       3. UKB. 
 7. Různé - Stanovisko rektora MU k věci „pozitivní lustrace“ děkana FF Pavlíka. „Děkan Pavlík disponuje negativním lustračním osvědčením. V březnu, ještě před novým 

jmenováním děkana FF MU na druhé funkční období, jsem nad rámec požadavků zákona 
požádal ministra vnitra, aby mi toto lustrační osvědčení ověřil. Z pověření ministra toto 
prověření provedl bezpečnostní odbor ministerstva a jeho ředitel mi negativní lustrační 
osvědčení verifikoval. Nemohu rozhodovat na základě webové prezentace Ministerstva vnitra, 
která naznačuji jiný stav. 
Při návštěvě v mé pracovně v září, před publikací svého prvního článku, mi redaktor Navara 
sdělil, že v archivech podepsaný závazek není a že podle jeho názoru děkan Pavlík případný 
soud zcela jistě vyhraje. Myslím, že obviňovat mne z pokrytectví v situaci, kdy trvám na tom, 
že musím dostat zcela jasné stanovisko od někoho, komu toto stanovisko i s odůvodněním 
vydat přísluší, je dosti nepřiměřené. 
Univerzita v této věci nedostala od ministerstva žádnou informaci o změně. O lustraci žádala 
univerzita a ta také v takovém případě dostává uvědomění o jejím vydání. Lustrační osvědčení 
zasílá ministerstvo s ministrovým podpisem do vlastních rukou. Nic takového se v této kauze 
nestalo, žádnou změnu v těchto věcech ministerstvo neprovedlo, protože by univerzita byla 
první, kdo by se o tom v takovém případě dověděl a obdržela také náležité podklady k této 
změně.“ 

Jiří Zlatuška, Brno 3. listopadu 2003  Toto prohlášení brněnské redakce MF DNES odmítla otisknout, i když byla respektována 
výhrada redaktora Navary k části původního textu.  
- Z Právnické fakulty byla vznesena připomínka, že nejsou dodržovány procedury vzniku legislativních norem pro MU (schvalování Studijního řádu, dne 26. června). Dodatečně je 
definitivní znění textu předpisu (který je schvalován ještě na MŠMT) upravováno způsobem, který nebyl schválen AS MU. 



Návrh: AS MU žádá rektora, aby v případě schvalování předpisů na MŠMT, kdy MŠMT navrhuje změny, konzultoval rektor tyto změny s AS MU.                 Hlasování:    pro 31/   proti 0/  zdrželo se  2 
                Předložený návrh byl přijat.  
- Předseda studentské komory RVŠ Bc. J.  Nantl pozval přítomné senátory MU na slavnostní shromáždění k 17. listopadu, které se uskuteční v Praze. (Pozvánka na serveru) 
 - Na minulém zasedání vzal AS MU na vědomí stížnost na stravování v menzách MU. Stížnost byla předána Kontrolnímu odboru MU, výsledek šetření bude předán kvestorem MU AS MU.  - AS MU upozorňuje: 

Shromáždění Akademické obce MU 
24.11.2003 v 16.00 hodin  

aula Právnické fakulty Brno, Veveří 70  
program na www. Stránkách AS MU 

 

Termín dalšího zasedání AS MU  1. prosince  2003 v 16.00 hodin 
 
 Usnesení AS MU z jednání konaného 3. listopadu 2003: 1. AS MU schválil zápis a usnesení z jednání AS MU ze dne 6. října 2003 2. AS MU schválil Doplnění Aktualizace dlouhodobého záměru MU 3. AS MU bere na vědomí  závěry jednaní Správní rady MU „Projekt regionálního rozšíření působnosti MU v Brně v kraji Vysočina“ 4. AS MU byl informován o přípravě plánovaného Shromáždění Akademické obce MU, které se bude konat dne 24.11.2003 v 16.00, v aule Právnické fakulty MU  5. AS MU vyslechl stanovisko rektora k věci „pozitivní lustrace“ děkana FF Pavlíka 6. AS MU schválil návrh, ve kterém žádá rektora MU, aby v případě procesu schvalování nových norem pro MU konzultoval případné návrhy a změny, které požaduje MŠMT s AS MU. 

 
 Zapsala: Š. Karmazínová, 11. listopadu 2003 

Autorizoval: 14. listopadu 2003 prof. MUDr. J. Vomela, Csc.                         
 

 


