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Akademický senát Masarykovy univerzity  
Zápis z řádného zasedání ze dne 24. dubna 2006 

 
Přítomni: dle prezenční listiny (v příloze tohoto zápisu) celkem 32  senátoři  
Hosté:  prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor MU 
 prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., prorektor pro sociální a ekonomické záležitosti 
 doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., předseda legislativní komise RVŠ 

doc. RNDr. Josef Zeman, CSc., proděkan pro rozvoj, Přírodovědecká fakulta 
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr., vedoucí pracoviště CBA, Přírodovědecká fakulta 

 
Program: 1. Zahájení, zápisy ze zasedání AS MU  
2. Novela Statutu MU (založení IBA) 3. Novela Volebního a jednacího řádu AS MU 
4. Výroční zpráva o činnosti MU 
5. Diskuse s prof. Zlatuškou 
6. Různé  
Texty dokumentů projednávaných na zasedání jsou přílohou listinné  podoby tohoto zápisu. 

 
Ad 1.  Zahájení, zápisy ze zasedání AS MU  
 Jednání zahájil předseda AS MU JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., přivítal hosty a konstatoval, že senát je usnášení schopný (přítomno 32 senátoři). Zápisy ze zasedání AS MU se nadále 

nebudou schvalovat na zasedání senátu, ale budou rovnou umísťovány na dokumentovém 
serveru. Případné připomínky k zápisu lze do termínu dalšího zasedání  sdělit předsedovi AS 
nebo Mgr. Smítkové.  

Ad 2. Novela Statutu MU (založení IBA) 
  

• Rektor uvedl návrh na vznik mezifakultního pracoviště a předal slovo doc. Duškovi, 
který představil myšlenku nového mezifakultního pracoviště – Institutu biostatistiky  
a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Následovala 
diskuse. Doc. Penka vyjádřil podporu vzniku IBA. 

• Rektor stručně představil další dva body novely Statutu MU v souvislosti s novelou 
zákona o vysokých školách  

– odvolávání děkanů rektorem  
– možnost MU vkládat  majetek do akciové společnosti. Kvestor podrobněji 

představil výhody této změny.  Následovala diskuse. 
• Byly projednány pozměňovací návrhy V. Straky (viz příloha). Byly přijaty všechny 

návrhy, kromě návrhu na vypuštění „v Brně“, neboť oficiální informace o registraci 
novely Statutu, podle které se mění jméno univerzity, dosud nebyla vedení MU doručena. 

 
V průběhu jednání odešel jeden člen senátu.  
Hlasování: pro 31 / proti 0 / zdrželo se 0. 
AS MU schválil předložený návrh novely Statutu MU ve znění přijatých pozměňovacích 
návrhů.  
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Ad 3. Novela Volebního a jednacího řádu AS MU 
  Rektor představil cíl novely, která by měla umožnit kontinuitu mandátů studentských senátorů, jak to umožňuje novela zákona o vysokých školách. Následovalo projednání pozměňovacích 

návrhů V. Straky (viz příloha), byly přijaty všechny návrhy s tím, že čl. 1 bod 9 písm. a. 
začíná slovy „jí bylo doručeno rozhodnutí o zamítnutí žádosti ...“  SKAS přednesla návrh změnit pravidla pro volbu místopředsedy AS MU za studentskou 
komoru, tak aby byl místopředseda zvolen většinou přítomných senátorů. Následovala 
diskuse. SKAS návrh stáhla. 

  Hlasování: pro  31/ proti 0 / zdrželo se 0. 
 AS MU schválil předložený návrh novely Volebního a jednacího řádu AS MU ve znění 

přijatých pozměňovacích návrhů.  
ad 4.  Výroční zpráva o činnosti MU 
   
  Rektor uvedl upravenou výroční zprávu. Následovala diskuse, ve které byly projednány další 

pozměňovací návrhy V. Straky. V kapitole 8. Studijní a pedagogická činnost, část Studentské 
hodnocení kvality výuky se v prvním odstavci na str. 45  ve větě druhé vypouští slovo 
„absolutní“ před slovem „anonymity“.  
Hlasování: pro 29 / proti 1 / zdrželo se 1. 
AS MU schválil Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2005. 

  
ad 5. Diskuse s prof. Zlatuškou 
 Předseda přivítal prof. RNDr. Jiřího Zlatušku, předsedu legislativní komise RVŠ, a předal mu 

slovo. Následovala diskuse k některým bodům  novely zákona o vysokých školách 
např. zveřejňování kvalifikačních prací.  

 V průběhu jednání odešel jeden člen senátu. 
 
ad 6. Různé 
 

• Vyplácení sociálních stipendií - Rektor vysvětlil, že zatím nejsou vyřešeny některé 
otázky vyplácení soc. stipendií a MŠMT zatím neposkytlo vysokým školám ani 
prostředky na vyplácení soc. stipendií. Vysoké školy budou odpovědné za vyplácení těchto prostředků, nemají však možnost ověřit si právo na tato stipendia. O dalším 
postupu se s MŠMT jedná. 

• Rektor pozval přítomné na Dies academicus. 
• Předseda AS oznámil, že všech dokumentů AS MU budou zpřístupněny široké 

veřejnosti, na webových stránkách AS bude umístěna pozvánka na následující zasedání AS. 
 
  

Termín dalšího zasedání AS MU: 
5. června 2006 v 16 hodin v zasedací místnosti rektorátu MU 

 
 
 
 

Zapsala:  V. Smítková 
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Usnesení Akademického senátu Masarykovy univerzity  
ze dne 24. dubna 2006 

 
 
 1. Podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách AS MU rozhodl o založení 

mezifakultního pracoviště: Institut biostatistiky  a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity. 

 2. Podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách AS MU schválil novelu 
Statutu MU a novelu Volebního a jednacího řádu Akademického senátu MU. 

 3. Podle § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách AS MU schválil Výroční 
zprávu o činnosti MU za rok 2005.  

 
 
  
 
  
 


