
1  

Akademický senát Masarykovy univerzity v Brně 
Zápis z řádného zasedání ze dne 12. prosince 2005 

 
Přítomni: dle prezenční listiny (v příloze zápisu) celkem 29 senátorů  
Hosté:  prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor  
 doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA,  kvestor 
 prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., prorektorka pro vědu a výzkum 
 prof. MUDr. Zuzana Brázdová, DrSc., prorektorka pro studium 
 doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., prorektor pro strategii a vnější vztahy 
 
Program: 1. Zahájení (předseda AS MU) 
2. Projednání pravidel tvorby rozpočtu MU na rok 2006 (rektor, kvestor, předseda EK) 
3. Informace o proběhlých volbách do AS MU 4. Příprava společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS MU (předseda AS  MU) 
5. Příprava volby předsedů a místopředsedů AS MU na období 2006-2008 
6. Vyjádření k usnesení Správní rady ze dne 25.11.205 
7. Návrh nového Studijního a zkušebního řádu MU (rektor,prorektoři, předseda LK) 8. Změny vnitřních předpisů fakult (předseda LK) 
9. Různé 

 
ad 1.  Zahájení 
  Jednání zahájil předseda AS MU prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc. a přivítal hosty a nově zvolené členy senátu pro další volební období. Přítomní senátoři nevyjádřili k zápisu jednání AS MU 
ze dne 7.11.2005 žádné připomínky. Senátoři Jeřábek a Nešpor navrhli rozšířit program jednání o 
několik bodů (viz bod 9. Různé). 
 
ad 2.  Projednání pravidel tvorby rozpočtu MU na rok 2006 (text předložených dokumentů je 

přílohou listinné  podoby zápisu) 
 
  Rektor seznámil senátory s Pravidly rozdělování normativní dotace ze státního rozpočtu v roce 
2006 a Pravidly hospodaření MU pro rok 2006 a uvedl, že návrh byl již projednán na rozšířeném 
kolegiu rektora dne 9.12.2005.    Kvestor podrobně představil Pravidla rozdělování normativní dotace a  Pravidla hospodaření 
MU na rok 2006. Pravidla hospodaření jsou vydávána na počátku jako směrnice rektora. 
  Předseda Ekonomické komise AS (RNDr. Kolář) seznámil členy AS  se závěry jednání EK 
AS MU o předložených dokumentech. Šest fakult (LF, PřF, FF, ESF, FI, FSS) souhlasí s předloženými dokumenty, dvě fakulty se dosud nevyjádřily (PrF, FSpS), avšak v minulosti 
nevznášely připomínky; zástupci PdF (doc. Navrátil) žádají vysvětlení k financování ÚVT a  RMU.  
  Vysvětlení navýšení finančních prostředků pro ÚVT a RMU oproti minulému roku podali postupně rektor, kvestor, doc. Račanský a doc. Bek. Předmětné změny jsou dány systémovými 
opatřeními a vyplývají zejména z toho, že ÚVT a RMU zajišťují komplexní služby pro celou 
univerzitu.   
  Po vysvětlení vyjádřili zástupci PdF souhlas s předloženými dokumenty. Předseda EK oznámil členům AS, že za těchto podmínek EK doporučuje AS vyjádřit s předloženými dokumenty 
souhlas. 
 Hlasování o předložených  pravidlech tvorby rozpočtu MU na rok 2006: pro 29 / proti 0 / zdrželo se 0 
AS MU vyjádřil souhlas s předloženými pravidly tvorby rozpočtu MU na rok 2006.   
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ad 3. Informace o proběhlých volbách do AS MU  
 Volby do Zaměstnanecké komory AS  dosud neproběhly na PrF a ESF, na FI volby právě probíhají. Výsledky voleb do Studentské komory AS zatím nejsou známy na LF, ESF a FI. 

 
ad 4. Příprava společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS MU (předseda AS  MU) 

 Přítomní členové AS se dohodli, že vzhledem ke stavu voleb se příští zasedání AS MU bude 
konat 16.1.2005 od 16 hod. ve velké zasedací místnosti rektorátu – za předpokladu, že 
proběhnou volby do AS MU na všech zbývajících fakultách, tak, aby se volby předsedy a místopředsedů AS MU mohli zúčastnit všichni řádně zvolení členové AS MU na funkční 
období 2006-2008. (Výzva k uspořádání voleb do AS MU na jednotlivých fakultách MU byla 
na AS MU přednesena počátkem zimního semestru 2005/6.)  

ad 5. Příprava volby předsedů a místopředsedů AS MU na období 2006-2008  Uspořádáním volby nového předsedy a místopředsedů AS MU na příštím zasedání byl 
pověřen JUDr. Křepelka (předseda Legislativní a Mandátní komise). 

 
ad 6.  Vyjádření k usnesení Správní rady MU ze dne 25.11.2005 (text usnesení je přílohou 

listinné  podoby zápisu) 
  Usnesení správní rady bylo přečteno prof. Vomelou.  

AS vzal usnesení Správní rady MU ze dne 25.11.2005 na vědomí bez připomínek.   
ad 7. Návrh nového Studijního a zkušebního řádu MU (rektor, předseda LK) (text předloženého 

návrhu  je přílohou listinné  podoby zápisu)   
Předseda AS v úvodu přečetl dopis V. Straky (senátora za FSS na období 2005-2008), ve 

kterém žádá současný AS o odmítnutí projednání tak závažného dokumentu na konci funkčního období a přenechání rozhodnutí nově zvolenému AS.  
Rektor upozornil, že nový předpis je předkládám současnému senátu, neboť tento pověřil 

vedení MU jeho vypracováním na jaře 2005 (viz usnesení AS MU z 21.3.2005). Prof. Brázdová upozornila, že předpis není novelou stávající úpravy, nýbrž novým předpisem, který zahrnuje úpravu 
bakalářského, magisterského a doktorského studia a upravuje rovněž rigorózní řízení. Návrh předpisu 
byl projednán s děkany fakult a  předsedou Legislativní komise AS, po zapracování připomínek 
předložen AS. Prof. Musilová představila podrobně nový předpis a jeho základní principy (prezentace viz Dokumentový server nebo https://is.muni.cz/auth/do/1499/as_int/SaZR-ASMU-10.12.2005.pps ) 

Následovala diskuse o některých ustanoveních nového předpisu a o jeho projednávání 
současným AS. Následovalo hlasování o tom, zda se současný AS MU bude návrhem předpisu zabývat. 
Hlasování: pro 13 / proti 14 / zdrželo se 2 
AS MU se rozhodl přenechat projednání návrhu nového Studijního a zkušebního řádu nově 
zvolenému AS.  
F. Nešpor uvedl, že SK AS bude mít k předpisu připomínky. Připomínky nového AS budou vedení 
MU předány prostřednictvím Legislativní komise AS.  
ad 8. Změny vnitřních předpisů fakult (předseda LK) (text předložených návrhů je přílohou listinné  

podoby zápisu) 
 

• Změna Statutu FI - předseda LK doporučuje ke schválení 
Hlasování: pro 29 / proti  0 / zdrželo se 0 
AS MU schválil změnu Statutu FI.  
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• Změna stipendijního řádu PrF – předseda LK doporučuje ke schválení 
Hlasování: pro 29 / proti  0 / zdrželo se 0 
AS MU schválil změnu Stipendijního řádu PrF. 
 

ad 9.  Různé 
  

• Rektor informoval o změně ve vedení MU. Prof. Slovák (prorektor pro strategii a rozvoj) 
ke dni 1.12.2005 rezignoval na svou funkci. Rektor se rozhodl nedoplňovat stávávající tým prorektorů, oblast strategie a rozvoje převzal doc. Bek – nově prorektor pro strategii a vnější 
vztahy. 

• J. Jeřábek předal členům senátu petici proti omezení samosprávy AS VŠ a fakult (text petice je 
přílohou listinné  podoby zápisu). Následovala krátká diskuse, po které se senát – na základě 
hlasování – rozhodl peticí se oficiálně nezabývat. Hlasování: pro 1 / zdrželo se 1 / proti 27 

• F. Nešpor požádal rektora o vysvětlení důvodu upřednostňování elektronických přihlášek ke 
studiu před listinnými. Následovala krátká diskuse. 

• J. Jeřábek přednesl problém příliš krátkých lhůt, ve kterých jsou dokumenty k projednání 
předávány AS. Po krátké diskusi se přítomní senátoři shodli, že přenechají řešení této otázky novému AS. 

  
Termín dalšího zasedání AS MU: 

16. ledna 2006 v 16 hodin v zasedací místnosti rektorátu MU 
(za předpokladu dokončení voleb do AS MU) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsala:  V. Smítková  
Autorizoval:  J. Vomela  
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Usnesení Akademického senátu Masarykovy univerzity v Brně   
ze dne 12. prosince 2005 

 
 
    
1. AS MU vyjádřil souhlas s předloženými pravidly tvorby rozpočtu MU na rok 2006. 
 
2. AS vzal usnesení Správní rady MU ze dne 25.11.2005 na vědomí bez připomínek. 
 
3. AS MU se rozhodl přenechat projednání návrhu nového Studijního a zkušebního řádu nově 

zvolenému AS. 
 
4. Podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách AS MU schválil 

předložené změny vnitřních předpisů - Změna Statutu FI 
- Změna Stipendijního řádu PrF 

   
 
  
 


