
AS MU BRNO 2003  Zápis z řádného zasedání 2003/07 Akademického senátu AS MU  ze dne 6. října 2003  
Přítomni: dle prezenční listiny (v příloze písemného zápisu): celkem 30 senátorů, AS MU byl usnášení schopný. 
Hosté: Mgr. Iva Hollanová,  Ing. Ladislav Janíček, PhD., MBA,    prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., Ing. Mgr. Jaromír Šín,  
 
Program:  
1. Informace z Akademické obce MU  2. Příprava Akademického shromáždění MU  
3. Zpráva předsedy Legislativní komise AS MU k Řádu rigorózního řízení FSpS  4. Návrh na doplnění Legislativní komise AS MU o Mgr. Šína  
5. Informace z Rady VŠ  6. Diskuse s ing. Janíčkem, kvestorem MU 
7. Různé  
SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ AS MU: předseda AS MU přednesl návrh programu jednání - v navržené podobě byl schválen, 

- přivítal hosty a představil nové pracovníky rektorátu MU:  
� kvestora MU:  Ing. Ladislava Janíčka, PhD., MBA, 
� právníka MU: Mgr. Ing. Jaromíra Šína, - představil nové členy Studentské komory AS MU: 
� Mgr. Lukáše Maňáska (FI), 
� Zdeňka Přikryla (FSpS). 

 VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE PRO PŘÍPRAVU USNESENÍ: - zástupce zaměstnanecké komory: prof. Šlapák, - zástupce studentské komory: Roman Chytílek. 
 1. Informace z Akademické obce MU. Prof. Vomela, informoval, že se v průběhu léta nekonala žádná akce, kde by oficiálně zastupoval AS MU, 

- vedení MU bylo požádáno řediteli brněnských středních škol, aby se MU vyjádřila k redukci SŠ v městě Brně. Rektor MU zaslal hejtmanovi Juránkovi dopis, kde 
přislíbil spolupráci a odborný pohled na tuto problematiku, na konci října se uskuteční další jednání, předseda AS – vyvolal jednání s ostatními předsedy univerzitních AS na 
území Brna a jednal o této problematice s hejtmanem ing. Juránkem. - CAMPUS – z popudu AS MU byly vytvořeny webové stránky 
http://www.rect.muni.cz/UKB/, - kritika z řad členů AS MU – na webových stránkách AS MU chybí termíny jednání.  2. Příprava Akademického shromáždění 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 se připravuje a bude tvořen mj.: informace o Campusu, 
ekonomickými otázkami MU, zprávou o výsledcích příjmacího řízení; další témata jsou připravována. 

 3. Zpráva předsedy Legislativní komise AS MU k Řádu rigorózního řízení FSpS. Ze zprávy Bc. J. Nantla zaslané všem členům AS MU elektronicky: z hlediska legislativního nejsou překážky schválení tohoto návrhu, s výhradou toho, že v 
závěrečných ustanoveních by mělo být doplněno, že tímto Řádem rigorózního řízení se ruší předchozí předpis identického označení (s uvedením dne, kdy byl předchozí 
předpis schválen AS MU). Hlasování o návrhu:        pro 31     proti 0    zdrželo se 0             Řád rigorózního řízení FSpS byl přijat.  4. Návrh na doplnění Legislativní komise AS MU o Mgr. Ing. Jaromíra Šína. Předseda AS MU navrhl rozšířit Legislativní komisi o Mgr. Ing. Jaromíra Šína,    Hlasování o návrhu:     pro 31     proti 0    zdrželo se 0             Návrh byl přijat.  5. Informace z Rady VŠ – zasláno všem senátní poštou – bez připomínek a diskuse.. 

 6. Diskuse s ing. Janíčkem, novým kvestorem MU nový kvestor v krátkém proslovu prezentoval AS MU své dosavadní působení na MU a svoji koncepci racionálnější organizace struktury rektorátu MU: 
- v uplynulém období navštívil jednotlivé fakulty a děkany fakult, - seznámil se s postupem prací na Campusu, největším rozvojovém projektu v ČR, 
- bude prosazovat projektové řízení a vytvářet podmínky pro projektové financování a řízení MU, 
- informoval o kontrole z finančního ředitelství za rok 2002, která prokázala určité nedostatky, na základě toho bude vydána směrnice, která upraví postupy při 

financování vědy a výzkumu na MU, - zdůraznil, že je také třeba upravit funkci rektorátu MU v oblasti doplňkové činnosti a 
„akademického podnikání“, - bude vydána směrnice, upravující oblast činnosti „právnických osob“ v rámci MU tak, 
aby ekonomický efekt byl výrazným přínosem pro univerzitu, - jako důležité shledává personální řízení a řízení lidských zdrojů, rozvoj a kompetencí, 
ale i konkrétní odpovědnosti zaměstnanců MU.  

7. Různé A) Stravování v menzách MU. Na schůzi dne 19.9.2003 projednával AS FI MU stravování v menzách MU na základě podnětů z řad studentů, i zaměstnanců. Vzhledem k neustále se zhoršující kvalitě 
služeb poskytovaných v menzách MU a potřebě řešit vzniklou situaci pověřil AS FI doc. RNDr. Michala Kozubka, PhD. (za zaměstnance FI) a Mgr. Silvii Křivánkovou 
(za studenty FI) přípravou podkladů k projednání na AS MU. Senátoři FI MU se domnívají, že by bylo nejrozumnější řešit situaci na úrovni celé univerzity, nikoliv 
jednotlivých fakult. Podklady jsou tvořeny dvěma dokumenty:  a. Rozborem situace stravování v menzách MU 

b. Návrhem usnesení AS MU adresovaného rektorovi, kvestorovi a prorektorovi pro péči o studenty 



AS MU vzal tuto informaci na vědomí a požádal kvestora o stanovisko. Kvestor MU  svolá ve středu 8. 10. 2003 ve 13.00 hodin, v pracovně kvestora schůzku, zabývající se předmětem podání. Zpráva o výsledku této schůzky bude přednesena AS MU. Je v kompetenci kvestora ověřit, zda zmíněné připomínky mají platnost ke všem menzám MU, a současně řešit i nápravu těchto nedostatků. AS MU nebude v současnosti řešit tuto situaci usnesením, neboť nedostatky na úrovni menz lze řešit v rámci kompetencí kvestora MU, aniž by k tomuto muselo být přijato zvláštní usnesení jak fakultního, tak univerzitního AS.   B) Výzva z Olomouce. Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci se obrátil elektronickou poštou 
na všechny vysoké školy ČR s výzvou k protestním akcím. Tato výzva je formulována v podobě průvodního dopisu (ve kterém jsou odkazy na citace, tyto odkazy nejsou 
však – dle mínění členů AS MU jednoznačně podloženy), dále v návrhu usnesení směřujícího k zahájení protestních akcí. 
Stanovisko AS MU – po diskusi k tomuto bodu: AS MU v diskusi konstatoval:  

o bez komplexní informace, která by hodnotila stávající možnosti dalšího 
financování vysokých škol a bez objektivizace odkazů zmíněných v průvodním dopisu AS UP o této záležitosti nejednat; 

o dále je třeba požádat rektora a kvestora MU o přehlednou zprávu o současném vývoji možností financování vysokých škol ČR; 
o zabývat se touto problematikou na zasedání AS MU dne 3.11. 2003; Hlasování o návrhu zabývat se problematikou na příštím zasedání AS MU, z důvodu nedostatečné informovanosti k zaujetí kvalifikovaného stanoviska:                      pro 28      proti 1    zdrželo se 2 

                    Návrh byl přijat.  C) Vyjádření doc. Nováka k Rozvojovým projektům: - na precizní zpracování témat byl velmi krátký čas, zvláště na vytvoření integrovaných  
projektů z dodaných informačních listů, - ne všechny navržené dílčí projekty splňovaly zadané požadavky, což dále znesnadnilo jejich 
integraci. V reakci na toto vyjádření vystoupil pan kvestor, který přislíbil vytvoření systému pro 
rozdělování prostředků z Rozvojových projektů.  D) Aktuální informace o výstavbě Campusu přednesl prof. Slovák  Zpráva pro AS MU je umístěna na www stránkách univerzity – viz výše. 
 E) prof. Vomela požádal kvestora MU o spolupráci při tvorbě www stránek AS MU. 
  
Termín dalšího zasedání AS MU  3. listopadu  2003 v 16.00 hodin 

 
Usnesení AS MU z jednání konaného 6. října 2003: 1. AS MU schválil zápis a usnesení z jednání AS MU ze dne 26. června 2003 2. AS MU akceptoval termín shromáždění Akademické obce 3. AS MU schválil doplnění Legislativní komise 4. AS MU přijal Řád rigorózního řízení FSpS  5. AS MU vzal na vědomí stížnost z FI „Stravování v menzách“ a ukládá kvestorovi 

ji projednat  



6. AS MU byl doplněn o nové senátory z řad studentů Mgr. Lukáše Maňáska (FI)                      a  Zdeňka Přikryla (FSpS) 7. AS MU požaduje doplnění informací od AS UP z Olomouce a podrobnou 
informaci o současném vývoji financování vysokých škol ČR od rektora a kvestora  MU.   

Zapsala: Š. Karmazínová, 7. října 2003 
Autorizoval:  8.října 2003 prof. MUDr. J. Vomela, Csc.                    

 


