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Akademický senát Masarykovy univerzity v Brně 
Zápis z řádného zasedání ze dne 7. listopadu 2005 

 
Přítomni: dle prezenční listiny (v příloze zápisu) celkem 27 senátorů  (na začátku jednání přítomno 24 senátorů) 
Hosté:  prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor  
 doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA,  kvestor 
 
Program: 1. Zápis jednání AS MU ze dne 3.10.2005  
2. Návrhy zástupců MU do RVŠ pro období 2006-2008 (předseda AS MU) 3. Návrhy na zrušení Vzdělávacího a poradenského centra MU a související změny Statutu MU 

(rektor) 
- promítnutí navrhovaného zrušení do vnitřních předpisů MU  (změna čl. 28 Statutu MU a změna příl.č. 2 Statutu MU – Organizační struktura MU) 

4. Změna čl. 31 a 32 a přílohy č. 10 Statutu MU v souvislosti s novelou  zákona o vysokých školách 
(fondy) (rektor) 

5. Návrh změny Statutu PdF - Rigorózního řádu (předseda LK) 6. Informace Mandátní komise MU o přípravě voleb do AS MU (předseda MK)  
7. Informace EK AS MU o přípravě rozpočtu MU na rok 2006  (předseda EK) 
8. Různé 

 ad 1.  Zápis jednání AS MU ze dne 3.10.2005   Jednání zahájil předseda AS MU prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc. a přivítal hosty. 
Přítomní senátoři nevyjádřili k zápisu jednání AS MU ze dne 3.10.2005 žádné připomínky. 
 ad 2.  Návrhy zástupců MU do RVŠ pro období 2006-2008  Do orgánů RVŠ za Masarykovu univerzitu v Brně deleguje AS MU: - do sněmu a předsednictva prof. RNDr Jiřího Zlatušku, CSc. 

- do sněmu RNDr. Miroslava Koláře, CSc. 
- do Studentské komory Bc. Kláru Poláčkovou (jako náhradníka Bc. Romana Bindera) 

 Jako zástupce fakult deleguje AS MU: 
- doc. JUDr. Zdeňku Gregorovou za Právnickou fakultu 
- prof. MUDr. Jiřího Litzmana, CSc. za Lékařskou fakultu - prof. RNDr. Jaroslava Koču, DrSc. za Přírodovědeckou fakultu 
- doc. PhDr. Milana Pola, CSc. za Filozofickou fakultu 
- doc. PhDr. Jaroslava Vaculíka, CSc. za Pedagogickou fakultu - doc. RNDr. Lubomíra Popelínského, Ph.D. za Fakultu informatiky 
- Mgr. et Mgr. Jiřího Nantla za Fakultu sociálních studií 
- doc. PhDr. Vladimíra Jůvu, CSc. za Fakultu sportovních studií 
  ad 3. Návrh na zrušení Vzdělávacího a poradenského centra MU (VPC) a související změny Statutu MU (text předložených návrhů je přílohou listinné  podoby zápisu) 
• Návrh na zrušení VPC 
• změna čl. 28 Statutu MU – čl. 28 odst. 4 písmeno b) se zrušuje 
• změna přílohy č. 2 Statutu MU – Organizační struktura MU 
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Pan rektor přednesl návrh na zrušení Vzdělávacího a poradenského centra MU a seznámil 
členy AS MU s důvody tohoto návrhu. 
 Hlasování o návrhu na zrušení VPC, změně č. 28 Statutu MU a přílohy č. 2 Statutu MU: 
pro 24 / proti 0 / zdrželo se 1 
AS MU schválil předložené návrhy na zrušení Vzdělávacího a poradenského centra MU a 
souvisejících změn Statutu MU.  ad 4. Změna čl. 31 a 32 a přílohy č. 10 Statutu MU v souvislosti s novelou  zákona o vysokých školách (fondy) (text předložených návrhů je přílohou listinné  podoby zápisu) 
 Rektor a kvestor přednesli návrh na změnu Statutu MU v souvislosti se zákonem č. 
342/2005 Sb., který mění některá ustanovení zákona o vysokých školách a mj. zavádí dva nové fondy zřizované vysokou školou – fond účelově určených prostředků a fond sociální. 
Následovala krátká diskuse. 
 Hlasování o návrhu změn Statutu MU: pro 26 / proti 0 / zdrželo se 0 
AS MU schválil předložený návrh změn čl. 31 a 32 a přílohy č. 10 Statutu MU v souvislosti s 
novelou  zákona o vysokých školách.  ad 5. Návrh změny Statutu PdF - Rigorózního řádu (text předloženého návrhu je přílohou 
listinné  podoby zápisu) 
 Návrh na doplnění přílohy č. 8 Statutu PdF – Promoční slib absolventů rigorózního řízení a 
návrh na změnu přílohy č. 6 Statutu PdF -  kalkulace nezbytných nákladů na rigorózní řízení. 
 
Hlasování o návrhu změny Statutu PdF: pro 26 / proti 0 / zdrželo se 0 
AS MU schválil předložený návrh změny Statutu PdF.  ad 6.  Informace Mandátní komise MU o přípravě voleb do AS MU  Předseda mandátní komise JUDr. Křepelka uvedl, že podle ustanovení zákona o vysokých 
školách a Volebního a jednacího řádu AS MU trvá funkční období zvoleného senátora 3 roky, uvolní-li se během funkčního období místo člena AS MU, nastoupí na jeho místo náhradník a 
původní funkční období se neprodlužuje. Dodatečně zvolené členy AS MU je pak možno 
považovat jak za náhradníky, tak za „řádné“ členy AS MU. Záleží na vůli fakult, jakou 
interpretaci zvolí. JUDr. Křepelka doporučil pro lepší přehlednost volit jako mezní datum funkčního období 1. leden. 
Prof. Vomela upozornil na nedávné vyjádření evaluační komise, podle kterého by měl AS MU 
zachovávat kontinuitu členství např. obdobně jako v Senátu Parlamentu ČR, kde je členská základna obměňována po třetinách. 

 Následovala diskuze. 
 ad 7. Informace ekonomické komise k přípravě rozpočtu na rok 2006   

Předseda EK AS MU dr. Kolář informoval o jednání komise 31.10.2005 věnovanému přípravě 
rozpočtu MU na rok 2006. Závěr: p. kvestor poskytne EK do poloviny listopadu aktualizované podklady pro diskutovaná variantní řešení, které komise projedná na dalším zasedání koncem 
měsíce, tj. před rozšířeným kolegiem rektora, jež se uskuteční začátkem prosince. 

 ad 8.  Různé  
• Doc. Kostroň se vyjádřil ke zrušení VPC a k důvodům, které k němu vedly. Následovala 

krátká diskuze s panem rektorem. 
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• J. Jeřábek navrhl zpřístupnit zápisy ze zasedání AS MU široké veřejnosti, zveřejňovat na webu 
pozvánku na další zasedání a spolu s programem jednání a umisťovat zápis z jednání na 
vývěsce is.muni.cz. 
Prof. Vomela vyjádřil souhlas s myšlenkou přiblížit činnost AS MU veřejnosti a uvedl, že má v úmyslu na závěr svého působení jako předseda AS MU vytvořit bilanční zprávu o činnosti 
AS MU. Následovala diskuze. Na závěr předseda AS MU pověřil Mgr. Smítkovou, aby do 
příštího zasedání AS MU prověřila možnosti naplnění požadavků zpřístupnění zápisů veřejnosti (bez hesla) a uveřejňování pozvánek na zasedání AS MU na webových stránkách 
univerzity. 

 
• J. Vanderziel upozornil na článek MF Dnes, ve kterém děkan LF uvádí, že bude vytvořena 

další fakulta. Pan rektor potvrdil, že vedení MU byl předložen návrh na založení zdravotnické fakulty a dále návrh na založení fakulty uměleckých studií, oba návrhy jsou v jednání.   
 
  

Termín dalšího zasedání AS MU: 
12. prosince  2005 v 16 hodin v zasedací místnosti rektorátu MU 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsala:  V. Smítková  
Autorizoval:  J. Vomela  
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Usnesení Akademického senátu Masarykovy univerzity v Brně   
ze dne 3. října 2005 

 
 
    1. Akademický senát delegoval zástupce Masarykovy univerzity v Brně do Rady vysokých škol.  2. Podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách AS MU rozhodl o zrušení Vzdělávacího a poradenského centra MU.  3. Podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách AS MU schválil předložené změny vnitřních předpisů - Změna Statutu MU - čl. 28 a přílohy č. 2 Statutu MU – Organizační struktura MU 

- Změna Statutu MU čl. 31 a 32 a přílohy č. 10 - Změna přílohy č. 6 a 8 Statutu PdF    
  
 
  
 
 


