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Akademický senát Masarykovy univerzity v Brně 
Zápis z řádného zasedání ze dne 4. dubna 2005 

 
Přítomni: dle prezenční listiny (v příloze tohoto zápisu) celkem 27 senátorů 
Hosté:  prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor MU 
 doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor MU 
 doc. Ing. Antonín Slaný, CSc., prorektor pro sociální a ekonomické záležitosti 
 doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy 
Program: 1. Zahájení  
2. Projednání výroční zprávy o hospodaření a výroční zprávy o činnosti (rektor, kvestor, prorektoři, 

předseda Ekonomické komise MU) 
3. Projednání návrhu změny Stipendijního řádu MU (prorektor pro sociální a ekonomické záležitosti) 
4. Různé  
ad 1.  Zahájení – diskuse k programu jednání  Jednání zahájil předseda AS MU prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc. a přivítal hosty. 
 
ad 2.  Projednání výroční zprávy o hospodaření a výroční zprávy o činnosti  Rektor MU požádal AS MU o schválení předložených výročních zpráv. 

Prorektor doc. Bek krátce představil výroční zprávu o činnosti a upozornil na použití jednotného vizuální stylu, díky němuž bude zpráva o činnosti reprezentativní publikací MU. 
Kvestor MU představil výroční zprávu o hospodaření. Předseda Ekonomické komise RNDr. 
Kolář přednesl stanovisko EK, která výroční zprávu o hospodaření doporučuje ke schválení.  Následovala diskuse k oběma zprávám. 

 
Hlasování o výroční  zprávě o hospodaření MU za rok 2004: pro 27 / proti 0 / zdrželo se 0 

  AS MU jednomyslně schválil předloženou Výroční  zprávu o hospodaření MU za rok 2004. 
 Hlasování o výroční  zprávě o činnosti MU za rok 2004: pro 27 / proti 0 / zdrželo se 0 
  AS MU jednomyslně schválil předloženou Výroční  zprávu o činnosti  MU za rok 2004.  
 
ad 3. Projednání návrhu změny Stipendijního řádu MU Prorektor doc. Slaný představil stručně novelu Stipendijního řádu MU, která se týká zejména 

změny podmínek pro poskytování ubytovacího stipendia. Podle předloženého návrhu budou  
tato stipendia přiznávána pouze na základě kritérií MŠMT. Následovala diskuse. Doc. Slaný 
ujistil přítomné, že bude zajištěno administrativní zázemí přechodu na nový systém přiznávání ubytovacích stipendií a vypracován harmonogram přechodu na tento systém. 
 
Hlasování o návrhu změny Stipendijního řádu MU: pro 22 / proti 0 / zdrželo se 5 
AS MU schválil předložený návrh změny Stipendijního řádu  MU. 

 
ad 4. Různé Rektor MU informoval o postavení MU vůči ostatním vysokým školám na základě materiálu vypracovaného předsedou Rady vysokých škol. 

 
Rektor MU informoval o stavu projektu Univerzitního kampusu v Brně – Bohunicích (UKB). Ministerstvo financí i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy souhlasí s navýšením 
prostředků na výstavbu UKB. Byly provedeny organizační změny ve vedení výstavby UKB. 
Generálnímu manažerovi a generálnímu projektantovi byly předloženy dodatky ke smlouvám, které by měly zajistit lepší pozici MU jako investora. 
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Předseda SK AS představil nového člena SK AS MU Filipa Nešpora (FI), který nastoupil jako 
náhradník za Vladimíra Pečeného, jemuž skončil mandát.  
 

  
Termín dalšího zasedání AS MU: 

2. května 2005 v 16 hodin v zasedací místnosti rektorátu MU 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsala:  V. Smítková 11.4.2005 
Autorizoval:  J. Vomela 13.4.2005 
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Usnesení Akademického senátu Masarykovy univerzity v Brně   
ze dne 4. dubna 2005 

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

zprávu o hospodaření Masarykovy univerzity v Brně za rok 2004 a Výroční  zprávu o 
činnosti  Masarykovy univerzity v Brně za rok 2004. 

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

předloženou změnu Stipendijního řádu MU. 
 
 
  
 
 
  
 
  
 


