
AS MU BRNO 2004 
 

Zápis z řádného zasedání 2004/01 Akademického senátu MU  
ze dne 5. ledna 2004 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny (v příloze písemného zápisu) - celkem 28 senátorů. 
Hosté: prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., rektor MU; Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor 

MU; prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., zmocněnec rektora pro realizaci programu výstavby 
UKB 

  
Program:  1. Schválení programu jednání. 2. Schválení zápisu a usnesení z jednání AS MU dne 1.12.2003. 
3. Informace o postupu výstavby Univerzitního kampusu Bohunice. 4. Evaluace. 
5. Projednání rozpočtových pravidel MU pro rok 2004. 6. Diskuse k legislativním předpisům.  
7. Zahájení přípravy k vyhlášení volby kandidáta na funkci rektora MU pro příští funkční období. 
8. Informace z grémia předsedů akademických senátů vysokých škol. 9. Diskuse o elektronickém hlasování a www stránkách AS MU.  
10. Různé 
  
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 dne 1.12.2003  Zápis a usnesení z minulého zasedání byly schváleny bez připomínek. 

 
ad 3. Informace o postupu výstavby Univerzitního kampusu Bohunice  Prof. Slovák podal zevrubnou zprávu o projektové a územně-správní připravenosti výstavby UKB. Poukázal na složitost celé problematiky a celkově hodnotil postup prací 

jako uspokojivý. Detailní aktuální informace jsou uveřejněny na www stránkách MU. Hlasováním (26 pro, 0 proti, 2 se zdrželi) bylo rozhodnuto pozvat na dubnové zasedání 
AS MU zástupce 3 zainteresovaných fakult PřF, LF a PdF (nejlépe pověřené proděkany), ředitele bohunické Fakultní nemocnice a prof. Slováka. 

 

ad 4. Evaluace  Zprávu o celém projektu přednesl dr. Sparling. Připomněl mj. jeho mezinárodní 
význam, důležitost pro další rozvoj MU v mzn. kontextu a vyzval akademickou obec MU k jeho podpoře. 

 
ad 5. Projednání rozpočtových pravidel MU pro rok 2004  - rektor poukázal na měnící se pravidla tvorby a hospodaření s odpisy. MU je mj. závislá na tvorbě hospodářského výsledku pro zajištění tvorby FRIM, který MU 

vkládá do Programu rozvoje.   



 
- kvestor upozornil na fakt, že část FRIMu bude poskytnuta fakultám. Podíl odvodů na rozvoj byl snížen z 15% na 8%, bylo zrovnoměrněno odvodové zatížení jednotlivých 
fakult, snížila se váha na studenty z 0,3 na 0,2 ve prospěch započitatelných ploch a požadovaný hospodářský výsledek fakult z mimorozpočtových zdrojů byl stanoven na 
cca 3% celkových výnosů. 

- Dr. Pitner, předseda ekonomické komise AS MU, prezentoval souhlas EK 
s předloženým návrhem. 

- v diskusi bylo konstatováno, že jsou zvýhodněny fakulty, které vykazují výrazný 
nárůst počtu studentů. Proto zejména přírodovědecká fakulta, která z objektivních důvodů nemůže významněji zvýšit počet posluchačů, získává nižší dotaci na 
pedagogický výkon. 

 Navržená pravidla dělení normativní dotace MŠMT v roce 2004 byla hlasováním AS 
MU schválena (26 pro, 0 proti, 2 se zdrželi).  

ad 6. Diskuse k legislativním předpisům Protože zpráva Legislativní komise AS MU k předloženým dokumentům byla 
přednesena na jednání AS MU 1.12.2003 a materiály byly umístěny na www stránkách MU, okomentoval stručně předseda LK J. Nantl předložené návrhy a jménem LK je 
doporučil k přijetí. Po krátké diskuzi byly v následném hlasování projenávané předpisy schváleny: 
  „X. Změny statutu Masarykovy univerzity v Brně a dalších vnitřních předpisů“ vč. 
  „Pravidel pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob“ 
   (26pro, 0 proti, 2 se zdrželi); 
„Rigorozní řád Fakulty informatiky“ (28 pro, 0 proti,0 se zdrželo).  

 
ad 7. Zahájení přípravy k vyhlášení volby kandidáta na funkci rektora MU pro příští 

funkční období. Vzhledem k tomu, že 31.8.2004 končí funkční období současného rektora MU, 
Akademický senát MU se po hlasování (28 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) rozhodl vyhlásit volbu kandidáta na funkci rektora pro funkční období počínající 1. září 2004 a končící 
31. srpna 2007. Po návrzích z jednotlivých fakult byla schválena (28 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) devítičlenná volební komise (1 senátor z každé fakulty) ve složení: 
  
Zaměstnanecká komora AS MU 
 Doc. MUDr. Anna Vašků, CSc. (LF) Doc. PhDr. Karel Pala, CSc. (FI) 
PaedDr. Věra Večeřová (FspS) RNDr. František Čámský (ESF) 
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A. (FF) 

Studentská komora AS MU 
 Karel Pančocha (PdF) Jan Mysliveček (PřF) 
Mgr. Roman Chytílek (FSS) Martin Kašpar (PrF) 

 Předsedkyní volební komise byla na jejím prvním zasedání 5.1. zvolena doc. A. Vašků. 
 

ad 8. Informace z grémia předsedů akademických senátů vysokých škol Prof. Vomela informoval o iniciativě pracovní komise předsedů Akademických senátů Rady VŠ a o jejím připravovaném zasedání na VUT v Brně. 
 

ad 9. Diskuse o elektronickém hlasování a www stránkách AS MU Předseda AS MU upozornil na text M. Brandejse zveřejněný dne 23.11.2003 v IS MU. Vzhledem k určitým technickým a právním aspektům projednávané problematiky byla 



diskuse na toto téma přesunuta na příští jednání AS MU.  Hlasováním  (28 pro,  0 proti, 
0 se zdrželo) byli pověřeni senátoři Maňásek, Křivánková a Dvořáček dopracováním možnosti elektronického hlasování o volebním řádu FI. 
 

 
ad 10. Různé Senátor Nantl podal informaci o aktivitách Rady vysokých škol a upozornil na 

dokumenty RVŠ zveřejňované na internetu.  
   
 

Termín příštího zasedání AS MU:   
 

pondělí 15. března  2004  
v 15.00 hodin 

 
 

 
 Zapsal: dr. Kolář  

Autorizoval: prof Vomela    


