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Akademický senát Masarykovy univerzity v Brně 
Zápis z řádného zasedání ze dne 1. listopadu 2004 

 Přítomni: dle prezenční listiny (v příloze tohoto zápisu) celkem 28 senátorů Hosté:  prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor MU 
 prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., prorektor MU pro strategii a rozvoj 
 Program: 1. Zahájení  
2. Schválení usnesení a zápisu jednání AS MU ze dne 4.10.2004  
3. Zpráva o doplnění AS MU  4. Zpráva o období od posledního jednání AS MU  
5. Legislativní návrhy a stanovisko LK AS MU  

- změna Statutu MU (založení Centra pro transfer technologií) 
- Důvodová zpráva k Centru pro transfer technologií 
- změna vnitřních předpisů PdF MU 

6. Diskuse ke komisím AS MU 
7. Příprava dlouhodobého programu jednání AS MU 8. Různé 
9. Závěr  

  ad 1. Zahájení – diskuse k programu jednání  Jednání vedl předseda AS MU prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., který přednesl návrh 
programu jednání, jenž byl schválen.   ad 2. Schválení usnesení a zápisu jednání AS MU ze dne 4.10.2004   Proti usnesení a zápisu z jednání AS MU ze dne  4.10.2004 nebyly vzneseny žádné námitky. 
  ad 3. Zpráva o doplnění AS MU  V Komoře akademických pracovníků nastoupí za Celouniverzitní pracoviště zvolený 
náhradník doc. RNDr. Václav Račanský, CSc., jsou připraveny doplňující volby na PrF. Ve Studentské komoře jsou od posledního jednání novými zástupci fakult Bc. Romana Zbořilová (PdF) a 
Vladimír Pečený (FI), Mgr. Roman Chytilek (FSS) rezignoval.   ad 4. Zpráva o období od posledního jednání AS MU  Prof. Vomela ocenil, že na slavnostní inauguraci dne 22.10.2004 vyjádřil nový rektor MU vůli 
spolupracovat s Akademickým senátem MU, což bude ku prospěchu celé univerzity. 
Prof. Vomela rovněž pozitivně ohodnotil, že kolegia rektora se již nekonají na půdě rektorátu MU, ale postupně na jednotlivých fakultách MU.    ad 5. Legislativní návrhy a stanovisko LK AS MU  Změna Statutu MU (založení Centra pro transfer technologií) a důvodová zpráva k Centru pro transfer technologií  Prof. Slovák představil projekt Centra  pro transfer technologií. Poté následovala diskuse, ve které prof. Slovák odpovídal na dotazy a připomínky členů AS MU. 
Doc. Pala upozornil na potřebu kvalitního právního servisu pro pracoviště CTT. Podle prof. Slováka 
bude tento požadavek řešen formou smluvních vztahů s externími odborníky. Stanovisko Legislativní komise AS MU (přednesl JUDr. Křepelka):  
Předložený návrh není v rozporu s právními předpisy. Avšak v zájmu jasnější formulace vztahu CTT a 
jednotlivých fakult, který má být založen na dobrovolnosti využívání služeb CTT fakultami a dalšími součástmi MU, navrhuje LK následující změnu v textu předloženého návrhu: 
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V článku 2 odst. 1 větě třetí  návrhu změny Statutu MU v Brně se slova „Komplexně 
zabezpečuje“ nahrazují slovy „Součástem MU nabízí komplexní“. 

S navrženou změnou vyjádřili souhlas prof. Fiala i prof. Slovák. 
 (Text návrhu je přílohou tohoto zápisu.)  
 
Hlasování o předloženém návrhu včetně navrhované změny:  pro 28 / proti 0 / zdrželo se 0  Návrh změny Statutu MU v Brně byl  jednomyslně schválen.  Změna vnitřních předpisů PdF MU  Návrh na změnu Přílohy č. 6 Statutu PdF MU (změna názvu oboru rigorózního řízení). 
(Text návrhu je přílohou tohoto zápisu.)  
 
Hlasování o předloženém návrhu:  pro 27 / proti 0 / zdrželo se 1  
Návrh změny Přílohy č. 6 Statutu PdF MU v Brně byl  schválen.    ad 6. Diskuse ke komisím AS MU V rámci diskuse se členové AS shodli na tom, že v Ekonomické komisi je třeba zvolit jejího 
předsedu a doplnit členskou základnu, neboť na svůj post rezignovali RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (bývalý předseda EK), Ing. Vojtěch Moštěk a doc. RNDr. Jan Celý, CSc.  Jako předseda EK byl 
navržen RNDr. Miroslav Kolář, CSc. 
 
Hlasování o předsedovi Ekonomické komise AS MU:  pro 27 / proti 0 / zdrželo se 1  AS MU schválil RNDr. Miroslava Koláře, CSc. do funkce předsedy Ekonomické komise AS MU.   Z členů Legislativní komise podle zápisu ze zasedání AS MU ze dne 4.10.2004 byl na předsedu navržen JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. 
 
Hlasování o předsedovi Legislativní komise AS MU:  pro 27 / proti 0 / zdrželo se 1  AS MU schválil JUDr. Filipa Křepelku, Ph.D. do funkce předsedy Legislativní komise AS MU.   ad 7. Příprava dlouhodobého programu jednání AS MU   V diskusi se členové senátu zabývali řešením problému, jak zlepšit činnost AS MU a zejména jak zajistit kvalifikovanou přípravu na jednotlivá zasedání AS MU. Došli k závěru, že nejlepším 
řešením bude vytvořit několik  komisí (kromě EK a LK), z nichž každá se bude při přípravě jednání 
věnovat těm návrhů a problémům, které budou odpovídat jejímu zaměření. Zástupci SK AS navrhli vytvoření např.  sociální komise. Na závěr  tohoto bodu jednání prof. Vomela vyzval členy senátu, 
rektora MU pana prof. Fialu a všechny prorektory MU, aby na příštím jednání AS byly podány návrhy 
na vytvoření funkčních senátních komisí. 
  ad 8. Různé  Mgr. Nantl předložil návrh na volbu náhradníka delegáta MU ve Studentské komoře Rady 
vysokých škol. Navrhovaným kandidátem je Klára Poláčková, studentka FSS a PrF MU.  
Hlasování:  pro 28 / proti 0 / zdrželo se 0  
AS MU schválil Kláru Poláčkovou  jako náhradníka delegáta MU ve SK RVŠ.  
 

Termín dalšího zasedání AS MU:  6.12.2004 v 16 hodin v zasedací místnosti rektorátu MU     
Zapsala:  V. Smítková 3.11.2004 
Autorizoval:  J. Vomela 
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Usnesení Akademického senátu Masarykovy univerzity v Brně   
ze dne 1. listopadu 2004 

 
  

1. Podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  schválil AS MU změnu Statutu MU v Brně včetně pozměňovacího návrhu legislativní komise AS MU:  - Čl. 28 odst. 4 Statutu MU a Příloha č. 2 odst. 3 ke Statutu MU: zřízení Centra pro transfer 
technologií.          

 2. Podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  schválil AS MU změnu Statutu PdF MU v Brně:  - Čl. 2 odst. 1 Přílohy č. 6 Statutu PdF MU – změna názvu oboru rigorózního řízení 
 
3. Podle čl. 3 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Masarykovy univerzity v Brně AS MU schválil RNDr. Miroslava Koláře, CSc. do funkce předsedy Ekonomické komise.  4. Podle čl. 3 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Masarykovy univerzity v Brně  AS MU schválil JUDr. Filipa Křepelku, Ph.D. do funkce předsedy Legislativní komise.  
5. Podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v souladu 

s čl. IV. odst. 1 Statutu Rady vysokých škol deleguje Akademický senát 
Masarykovy univerzity v Brně Kláru Poláčkovou  jako náhradníka delegáta MU ve SK RVŠ.  

 
  
 
 
  
 


