
Akademický senát Masarykovy univerzity v Brně 
 

Zápis z řádného zasedání ze dne 10. ledna 2005 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny (v příloze tohoto zápisu) celkem 34 senátorů 
Hosté: prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor MU  doc. Ing. Antonín Slaný, CSc., prorektor MU 
 Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor MU 
 
Program: 1. Zahájení 
2. Návrh Pravidel rozdělení neinvestiční normativní dotace na MU v roce 2005 3. Stipendijní řád Právnické fakulty 
4. WWW stránky AS MU 
5. Různé 
  
ad 1. Zahájení  Jednání zahájil předseda AS MU prof. Vomela a přivítal hosty. Všemi přítomnými senátory byl bez připomínek schválen zápis z posledního jednání AS MU. 
 
ad 2. Návrh Pravidel rozdělení neinvestiční normativní dotace na MU v roce 2005 (dále jen 

Pravidla) 
 V úvodu pan kvestor seznámil senátory se základními aspekty předloženého dokumentu (viz 
dokumentový server MU). 
 Předseda ekonomické komise AS MU dr. Kolář uvedl, že komise projednávala Pravidla na všech svých zasedáních. Na posledním jednání EK 6. ledna 2005 za přítomnosti prorektorů doc. 
Slaného, prof. Musilové a kvestora ing. Janíčka bylo konstatováno, že Pravidla v hlavních rysech 
akceptují nejdůležitější reálné a oprávněné požadavky jednotlivých fakult a ostatních hospodářských středisek a reagují na aktuální situaci na MU. Zároveň vzala na vědomí interní pokyn kvestora 
Pravidla hospodaření MU v roce 2005. 
Závěr EK: Ekonomická komise AS MU projednala Pravidla rozdělení neinvestiční normativní dotace 
na MU v roce 2005 a doporučuje uvedený dokument přijmout v předložené verzi. Dále konstatuje, že 
v důsledku probíhajících i budoucích dislokačních změn na MU, zejména v souvislosti s rekonstruk-
cemi a s výstavbou areálu MU v Bohunicích, a limitovaných možností nárůstu počtu studentů, bude 
nutné od příštího fiskálního období tato rámcová Pravidla podstatně změnit. 
 Hlasováním 32 pro - 0 proti - 2 senátoři se zdrželi byla Pravidla rozdělení neinvestiční 
normativní dotace na MU v roce 2005 přijata. 
 Další postup přípravy rozpočtu MU na rok 2005: 
- cca do 25. února schválení rozpočtů fakult 
- na březnovém zasedání AS MU projednání rozpočtu MU  
 
ad 3. Stipendijní řád Právnické fakulty 
 Po konstatování předsedy legislativní komise AS MU dr. Křepelky, že předložený návrh není 
v rozporu s platnými legislativními dokumenty, byl hlasováním 34 pro - 0 proti – 0 se zdrželo 
Stipendijní řád Právnické fakulty přijat. 
 
ad 4. WWW stránky AS MU 
 Problematiku uvedl prof. Vomela. Po technické stránce se nevyskytují žádné překážky. Doporučuje ustavit redakční radu WWW stránek AS MU a využít připravovaný jednotný vizuální styl 
MU. 



 V této souvislosti pan rektor představil nový časopis MU s názvem muni.cz a vyzval senátory 
k aktivní spolupráci s tímto periodikem. 
 Byla ustavna redakční rada WWW stránek AS MU ve složení – doc. Kostroň, doc. Račanský, mgr. Maňásek, mgr. Pečený. 
 
ad 5. Různé 
 Prof. Fiala, rektor MU – vyzdvihl výrazný úspěch MU získáním 18 výzkumných záměrů, z 
toho 8 na PřF, na příštích 5-7 let, což dokumentuje vědecko-výzkumný charakter univerzity, posiluje 
její prestižní postavení v rámci ČR i v mezinárodním kontextu a výrazně přispívá její ekonomice. 
 Prof. Fiala, rektor MU – v souvislosti s výstavbou Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích byla zrušena veřejná obchodní soutěž na výběr generálního dodavatele tzv. „modré“ etapy. 
V rozsáhlé diskusi odpověděl rektor na dotazy senátorů týkající se důvodů i důsledků tohoto 
závažného rozhodnutí. Konstatoval, že MU usiluje o revizi Programu, zejména o změnu časových a finančních parametrů a v žádném případě nechce připustit změnu věcných parametrů, což je mj. i 
požadavek Evropské investiční banky. Nezastavují se práce na ILBITu , na inženýrských sítích, ani na 
rekonstrukcích. Rovněž se neuvažuje o vstupu soukromého kapitálu.  Studentská komora – problematika mandátu studentů-senátorů v AS MU při změně 
bakalářského studijního programu na magisterský, resp. na doktorský. Prof. Vomela navrhuje předat 
podnět legislativní komisi AS MU. 
 

Termín dalšího zasedání AS MU: 
pondělí 7.3.2005 v 16 hodin v zasedací místnosti rektorátu MU 

 
 Zapsal:  M. Kolář 

Autorizoval: J. Vomela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení Akademického senátu Masarykovy univerzity v Brně 
ze dne 10. ledna 2005 

 
 
1. Podle § 9 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách AS MU schválil 
 - Pravidla rozdělení neinvestiční normativní dotace na MU v roce 2005; 
 - Stipendijní řád Právnické fakulty MU. 
 2. AS MU vzal na vědomí 
 - Pravidla hospodaření MU v roce 2005; 
 - informaci rektora MU o zrušení veřejné obchodní soutěže na výběr generálního dodavatele 
   části výstavby Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích. 


