
 
AS MU BRNO 2004 

 
Zápis z řádného zasedání 2004/03 Akademického senátu MU  ze dne 5. dubna 2004  

Přítomni: dle prezenční listiny (v příloze písemného zápisu) - celkem 41 senátorů. 
Hosté: prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., rektor MU;  
            Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor MU;  
            prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., proděkan LF, 
            Dr. Burian, ředitel Fakultní nemocnice Brno              
 Program: 1. Schválení programu jednání 

2. Zápis a usnesení z jednání AS MU ze dne 15.3.2004 
3. MU ve srovnání s veřejnými VŠ v ČR 
4. Zpráva o hospodaření 5. Zpráva o činnosti 
6. Vystoupení kandidátů na funkci rektora 
7. Zpráva legislativní komise 
8.  
 ad 1. Schválení programu jednání  Jednání vedl předseda AS MU prof. Vomela, který přivítal hosty a přednesl návrh programu 
jednání, který byl schválen. 

 ad 2. Schválení zápisu a usnesení z jednání AS MU ze dne 15.3.2004 Zápis a usnesení z minulého zasedání byly schváleny bez připomínek. 
 ad 3.  MU ve srovnání s veřejnými VŠ v ČR           Pan rektor předložil písemný materiál „MU ve srovnání s veřejnými VŠ v ČR“, poměrová 
          srovnání  na datech  roku 2004, která byla zpracována předsedou RVŠ doc. Ježkem. (příloha  
          písemného zápisu).  ad 4. Výroční zpráva o hospodaření MU za rok 2003           Přednesl pan kvestor, její struktura vychází z požadavků MŠMT,            hospodaření bylo uznáno auditorem bez výhrad.           Hlasování: Výroční zpráva o hospodaření MU za rok 2003 byla schválena.                                  pro   39 /  proti   0 /  zdržel se  2  ad 5. Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2003           Předložil pan rektor.           Hlasování: Zpráva o činnosti za rok 2003 byla schválena.                                  pro   41 /  proti   0 /  zdržel se  0  ad 6. Vystoupení kandidátů na funkci rektora MU na období 2004-2007 

Kandidáti na funkci rektora vystoupili v tomto pořadí:  
                                        1. prof. PhDr. Petr Fiala, PhD. 

2. prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. 
                                                      3. Mgr. Václav Linkov 

Každý z kandidátů měl k dispozici 30 minut na představení svého programu a diskusi se 
členy senátu.  

 



 ad 7. Zpráva legislativní komise          Mgr. Nantl přednesl návrh PedF ke schválení – Návrh na změnu přílohy Statutu PedF. 
         Vyjádření Legislativní komise: LK doporučuje návrh schválit. 
         Hlasování: návrh na změnu Statutu PedF MU byl schválen.                              pro   41  /  proti   0  /  zdržel se  0  ad 8. Projekt Univerzitní kampus Brno          Pan kvestor seznámil senátory s postupem prací,          Pan rektor seznámil s výsledky jednání ohledně pozemků. 
         Proděkan LF a ředitel FN Brno vystoupili s kritikou vedení MU při realizaci projektu: „vedení  
         MU nedodávalo správné informace, realizují se akce, které nebyly vyjmenovány v projektu“.           Oba pánové poukázali na problematiku: 

- heliportu, 
- chybějících financí pro Radiologickou kliniku, 
- o budoucí dodávce energií, - o finančních zdrojích na pokrytí budoucího provozu. 

 Různé: 
1. Odloženo na další jednání- Evaluace MU:  

(Na příštím jednání AS MU budou domluveni zástupci AS MU za obě komory pro setkání) 
       2.   Odloženo na další jednání - Výzva z Olomouce: „Týden neklidu“.        
 
 
 Termín dalšího zasedání AS MU:   pondělí 19. dubna 2004  v 15.00 hodin 

Právnická fakulta     Usnesení AS MU z jednání konaného 5. dubna 2004 ______________________________________________ 
1. AS MU schválil program jednání. 
2. AS MU schválil zápis z jednání AS MU ze dne 15.3.2004 
3. AS MU vzal na vědomí materiál „MU ve srovnání s veřejnými VŠ v ČR“, 4. AS MU schválil Výroční zprávu o hospodaření MU za rok 2003. 5. AS MU schválil Výroční zprávu o činnosti MU za rok 2003. 6. AS MU vyslechl volební projev kandidátů na funkci rektora MU na období 2004-2007. 
7. AS MU schválil návrh na změnu Statutu PedF MU. 
8. AS MU byl seznámen s postupem prací UKB.    Zapsala:   Š. Karmazínová, 19. 4. 2004 

Autorizoval: J. Vomela  


