
AS MU BRNO 2003 
 
 

Zápis ze zasedání 05/03 Akademického senátu AS MU  
ze dne 5. května 2003 

 Přítomni: dle prezenční listiny (v příloze písemného zápisu): celkem 34 senátorů, 
AS MU byl usnášení schopný. Hosté: prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc., RNDr. Vladimír Šmíd, CSc.,  
           Ing. Jana Foukalová, Mgr. Iva Hollanová  
Program:  1. Schválení programu jednání 2. Schválení zápisu a usnesení z jednání 04/03 AS MU   3. Diskuse k „Výroční zprávě o hospodaření MU za rok 2002“ 4. Diskuse ke zprávě „Rozbor hospodaření MU za 1. čtvrtletí 2003“ 5. Diskuse k návrhu vedení MU na založení zájmového sdružení 6. Pokračování diskuse k návrhu rektora MU na novelizaci Statutu MU 7. Návrhy na kandidáta do předsednictva Rady vysokých škol za MU 8. Různé 
 
 Jednání AS MU zahájil předseda AS MU prof. Vomela  
     1.   Program jednání byl jednomyslně schválen  

2.  Zápis z jednání 04/03 AS MU byl jednomyslně schválen  
      3.    Diskuse k „Výroční zprávě o hospodaření MU za rok 2002“ Pitner - Ekonomická komise jednomyslně schválila Výroční zprávu o hospodaření a 
doporučuje AS MU ke schválení. Hlasování:  pro 34   proti 0   zdržel se 0.  Výroční zpráva o hospodaření MU za rok 2002 byla schválena.  

4. Diskuse ke zprávě „Rozbor hospodaření MU za 1. čtvrtletí 2003“ Ing Foukalová: 
- Hospodářský výsledek MU k 31. 3. 2003 činí 207 mil Kč. Číselné rozbory jednotlivých pracovišť jsou uvedeny v příloze viz web MU – tabulky odpovídají 

struktuře schváleného rozpočtu MU. - Výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí jsou ovlivněny skutečností, že nejsou dosud 
zaúčtovány odpisy za leden až březen (důsledek nedořešení vyhlášky 504/02, kdy není ze strany MŠMT a MF s konečnou platností znám výklad, zda se bude průběžně 
účtovat o snížení odpisů z dotace a kterého majetku se to týká. V důsledku toho není aktualizován SW pro výpočet odpisů, které nejsou zaúčtovány v nákladech a netvoří se FRIM. 

- Všechny fakulty mají kladný hospodářský výsledek. Nerovnoměrné (nízké) čerpání účelových dotací je zejména u ukazatele I. – Rozvojové a transformační programy a 
účelové prostředky na výzkum a vývoj. Většinu této dotace obdržela MU až počátkem dubna. 

- Z ostatních hospodářských středisek vykazují ztrátu: CDV  -1 mil. Kč (MŠMT doposud nerozhodlo o účelové dotaci, 



Vydavatelství –72 000,- Kč (toto pracoviště se i loni pohybovalo trvale v záporných 
číslech, celkově skončilo s cca vyrovnaným HV), CZS –2,9 mil. Kč (ovlivněno 83 % čerpáním účelové dotace na SOCRATES). 

Lze konstatovat, že většina samostatně hospodařících pracovišť MU hospodaří zodpovědně. Průběžně je třeba se věnovat sledování příjmové stránky u CDV a Vydavatelství. 
AS vzal na vědomí „Rozbor hospodaření  MU za I. čtvrtletí 2003“.  5. Diskuse k návrhu vedení MU na založení zájmového sdružení Jihomoravského inovačního centra (dále jen JIC) Pror. Schmidt předložil AS MU projekt  JIC, Správní rada musí v červnu schválit  Účelem sdružení je: a) správa podnikatelských inkubátorů a poskytování služeb pro začínající podnikatele ve spolupráci se specializovanými právnickými či fyzickými osobami, 
b) poradenství při získávání grantů a dotací, zejména pro začínající podnikatelské subjekty, v oblasti podpory inovací a projektů výzkumu a vývoje, 
c) navazování kontaktů s investory, d) účast na správě fondu pro začínající podnikatelské subjekty, 
e) podpora a vyhledávání podnikatelských inovačních aktivit v regionu, soustřeďování ekonomického a koordinace inovačního potenciálu, expertní poradenské činnosti na 

finanční a marketingové, správní a technické záležitosti podnikání, zřizování navazujících služeb, zpracování a vyhodnocování podnikatelských projektů a obchodních plánů pro 
zakládání malých a středních firem Členy sdružení jsou: a) Jihomoravský kraj, se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82, IČO 70888337 
b) Statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1, PSČ 601 67, IČO 44992785 
c) Vysoké učení technické, se sídlem v Brně, Antonínská 548/1, PSČ 601 90, IČO 00216305 
d) Masarykova Univerzita, se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 9, PSČ 601 77, IČO 00216224 Členský příspěvek: 200 000,- Kč ročně, Hlavní dotace: 1 000 000,- Kč od kraje a města. 

VUT - otevírá podnikatelský inkubátor – budova 1 mil Kč, kde budou po předložení podnikatelského záměru pracovat začínající podnikatelé, 
MU – plánuje otevření Medical Parku v Campusu, tuto aktivitu má na starosti prof. Holoubek – zabývá se  zpracováváním dat z hlediska aplikované medicíny. 
AS vzal na vědomí návrh na založení zájmového sdružení právnických osob Jihomoravského inovačního centra.  6. Pokračování diskuse k návrhu rektora MU na novelizaci Statutu MU Na zasedání byla předsedou AS MU prof. Vomelou  shrnuta e-mailová výměna názorů jednotlivých členů AS MU k problematice odloženého jednání o změně Statutu MU, v souladu s návrhem předloženým rektorem MU. V elektronické diskusi vznikl i alternativní 
návrh Legislativní komise AS MU, který by byl rektorem MU - dle e-mailového sdělení - rovněž akceptován. 
V následující diskusi v průběhu jednání AS MU bylo mj. konstatováno: že alternativní návrh nebyl dosud oficiálně předložen k posouzení. Následně proto vyzval předseda AS MU členy k 
hlasování, zda bude diskuse o návrhu rektora MU na změnu Statutu MU ukončena hlasováním o této změně. 



 
Návrh rektora MU na novelizaci Statutu MU zněl:  
"Statut MU v Brně se mění takto: V článku 31 Statutu MU v Brně se ruší odstavce 3 a 4 a odstavce 5 a 6 se  
přečíslovávají na 3 a 4." Hlasování:  pro 34   proti 0   zdržel se 0.  AS MU všemi hlasy rozhodl o přistoupení k hlasování. Hlasování o prvním návrhu pana rektora:    pro 8   proti 22   zdrželi  se 4.  AS MU  neschválil návrh rektora MU na změnu Statutu MU. 
 7. Návrhy na kandidáta do předsednictva Rady vysokých škol za MU Předseda AS MU seznámil senátory s nutností zvolit zástupce do předsednictva RVŠ z důvodu resignace ing. Galeho, který byl delegátem MU ve sněmu a předsednictvu a  vyzval 
přítomné k vyslovení návrhů na zástupce MU do uvolněné funkce. Mj. konstatoval, že by mělo jít o odborníka, který zná problematiku a je ochoten pracovat po další tři roky v RVŠ a 
bude schopen mj,. i adekvátně hájit zájmy MU. Dle Statutu RVŠ: reprezentant do předsednictva Rady VŠ může být delegován pouze z řad členů akademické obce. 
Pro informaci:  

Zástupci Masarykovy univerzity v Radě vysokých škol na volební období 2002 - 2005  ve Sněmu a předsednictvu RVŠ 
- …………………..  

ve Sněmu RVŠ  - Doc. RNDr. Zuzana Došlá, CSc. 
 ve Studentské komoře Sněmu  
- Bc. Jiří Nantl, Fakulta sociálních studií  - Jan Mysliveček, Přírodovědecká fakulta - náhradník. 

  
Jako zástupci jednotlivých fakult MU jsou členy sněmu RVŠ:  

- Doc. RNDr.Pavel Pazdera,CSc., Přírodovědecká fakulta, - Prof. Ing. Ladislav Ivánek, DrSc., Ekonomicko-správní fakulta, 
- Doc. PhDr. Michaela Horáková, CSc., Filozofická fakulta, - Doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., Právnická fakulta, 
- RNDr. Václav Matyáš, Dr., Fakulta informatiky, - Prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc., Lékařská fakulta, 
- PhDr. Jiří Winkler, PhD., Fakulta sociálních studií, - Doc. RNDr. Josef Trna, CSc., Pedagogická fakulta, 
- Doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CS., Fakulta sportovních studií. Hlasování o odsunutí bodu na další schůzi:  pro 34   proti 0   zdržel se 0.  Senátoři na další schůzi předloží návrhy na vhodného a kvalifikovaného kandidáta, s jeho souhlasem.   



      8. Různé AS MU bere na vědomí zprávu předsedy AS MU o anonymním zaslání: jména jednoho z pracovníků MU na neautorizovaném “Seznamu spolupracovníků vedených v registračních 
protokolech StB“  
 Usnesení AS MU z jednání konaného dne 5.5.2003  1. Zprávy z komisí AS MU jsou pravidelnou součástí jednání AS MU.  

Zodpovídají: předsedové komisí AS MU a předseda AS MU 2. EK AS MU se bude aktivně podílet na průběžné kontrole přípravy a plnění rozpočtu MU.  
Program činnosti EK AS MU předloží předseda EK na červnovém jednání AS MU. 3. Předseda AS MU navrhne předsedům AS fakult MU vzájemnou spolupráci a koordinaci 
činností univerzitního a akademických senátů a pozve je k neformální schůzce.  Zprávu o jednání přeloží na červnovém jednání AS MU. 

4. AS vzal na vědomí „Rozbor hospodaření MU za 1. čtvrtletí  2003 a zprávu EK AS MU k tomuto tématu. 
5. AS MU schválil zápis a usnesení z jednání AS MU ve dnech 7.a 14.4.2003 6. AS MU  neschválil „Návrh rektora MU na změnu Statutu MU“  
7. AS MU navrhuje do předsednictva RVŠ – odloženo na příští jednání 8. AS MU schválil „Výroční zprávu o hospodaření MU za rok 2002“ 
9. AS MU vzal na vědomí „ Návrh na založení zájmového sdružení právnických osob: Jihomoravského inovačního centra“. 
 

Zapsala: Mgr. Š. Karmazínová 
Autorizoval: prof. J. Vomela (podléhá schválení členy AS MU na jednání AS MU dne  2. června 2003) 
 
 

  


