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Akademický senát Masarykovy univerzity  
Zápis z řádného zasedání ze dne 6. března 2006 

 Přítomni: dle prezenční listiny (v příloze tohoto zápisu) celkem 36 senátorů  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  RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., manažer vnitřní správy  
 Mgr. et Mgr. Jiří Nantl, vedoucí studijního odboru rektorátu 
 
Program: 1. Zahájení, zápis ze zasedání AS MU z 20.2.2006  
2. Ekonomická komise a legislativní komise AS MU 
3. Usnesení Správní rady MU z 21.12.2005 4. Řád celoživotního vzdělávání FSpS 
5. Postupy při projednávání vnitřních předpisů MU 
6. Novela Statutu MU 
7. Stipendijní řád MU 8. Studijní a zkušební řád  a řád rigorózního řízení MU 
9. Různé 
 
Texty dokumentů projednávaných na zasedání jsou přílohou listinné  podoby tohoto zápisu. 

 ad 1.  Zahájení, zápis ze zasedání AS MU z 20.2.2006   Jednání zahájil předseda AS MU JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., přivítal hosty a konstatoval, že 
senát je usnášení schopný (přítomni 32 senátoři). Zápisy ze zasedání budou elektronickou 
poštou  rozesílány senátorům před následujícím zasedáním. Po schválení senátem budou zápisy zveřejňovány na dokumentovém serveru. K zápisu z 20.2.2006 a z 6.3.2006 se senát 
vyjádří na následujícím zasedání. 

 ad 2.  Ekonomická komise a legislativní komise AS MU  Legislativní komise  Zatím nebyli navrženi vhodní kandidáti na předsedu. Činnost komise dočasně vykonává 
předseda AS.  
 
V průběhu jednání se dostavili dva členové AS.  

 Ekonomická komise 
 Jako kandidát na předsedu EK byl navržen doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.  Hlasování: pro 33 / proti 0 / zdrželo se 1 
Doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. byl zvolen předsedou Ekonomické komise AS MU.   
Dr. Křepelka doporučil fakultám, aby jednotlivé zástupce do EK delegovaly akademické senáty fakult, zároveň by byla vhodná účast zástupců studentů v EK. V. Kudrová sdělila, že 
SKAS je připravena své zástupce do EK delegovat. 

 ad 3. Usnesení Správní rady MU AS MU vzal na vědomí usnesení Správní rady MU ze dne 21. prosince 2005, kterým vydává 
Správní rada MU předchozí písemný souhlas ke vstupu Masarykovy univerzity v Brně do Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu, zájmového sdružení právnických osob.  
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 ad 4. Řád celoživotního vzdělávání FSpS   Dr. Křepelka doporučil předpis přijmout s podmínkou vypuštění ustanovení čl. 8 odst. 3 
návrhu, protože vnitřní předpisy fakult nepodléhají registraci MŠMT. 
 Hlasování o návrhu Řádu celoživotního vzdělávání FSpS: pro 33 / proti 0 / zdrželo se 1 
AS MU schválil předložený návrh Řádu celoživotního vzdělávání FSpS.   ad 5. Postupy při projednávání vnitřních předpisů MU   Vzhledem k tomu, že podle poslední novely zákona o vysokých školách předkládá návrhy vnitřních předpisů rektor, navrhuje dr. Křepelka zakotvit ve Volebním a jednacím řádu AS 
MU „právo veta“ rektora vůči pozměňovacím návrhům AS. Toto právo lze dovodit již ze 
současného znění řádu (čl. 7). Rektor uvedl, že návrhy, které předkládá projdou vždy připomínkovým řízením děkanů fakult a předsedy AS a neměly by tedy být v rozporu se 
zájmy fakult.  ad 6.  Novela Statutu MU  Rektor stručně představil navrhované změny Statutu MU, které vycházejí z  novely zákona o 
vysokých školách, a doporučil jejich schválení. Kvestor podrobněji vysvětlil ekonomické aspekty novely – vznik dvou nových fondů (fond provozních prostředků a sociální fond), 
změna charakteru dotace na vzdělávací činnost na příspěvek a další. 
Následovala rozprava při níž přednesl V. Straka několik pozměňovacích návrhů převážně 
technického charakteru (viz příloha zápisu). Rektor s uvedenými pozměňovacími návrhy souhlasil a AS hlasoval o předpise ve znění pozměňovacích návrhů. 
V průběhu jednání se dostavil další člen AS. 
 Hlasování: pro 33 / proti 0 / zdrželo se 2 
AS MU schválil změnu Statutu MU.  Rektor požádal pro příště o případné vyjádření připomínek k předkládaným předpisům ty 
senátory, kteří mají v úmyslu hlasovat proti návrhu nebo se hlasování zdržet.  

 ad 7. Stipendijní řád MU 
  

Rektor a prof. Slaný představili předkládaný návrh. Text byl již diskutován s děkany a  
MŠMT, projednán na poradě vedení a v kolegiu rektora. Následovala diskuse k návrhu.   
Hlasování: pro 34 / proti 0 / zdrželo se 1 
AS MU schválil Stipendijní řád MU.  ad 8. Studijní a zkušební řád MU  Rektor informoval přítomné o vývoji návrhu tohoto předpisu. SKAS předložila řadu pozměňovacích návrhů, z nichž některé problematické budou konzultovány s děkany fakult na 
mimořádném kolegiu rektora dne 14.3.2006. Poté bude předpis opět předložen AS MU ke 
schválení. Dr. Křepelka označil projednávaný předpis za velmi důležitý pro činnost učitelů i studentů a  vyzval členy zaměstnanecké komory k samostatnému jednání o Studijním a 
zkušebním řádu MU ještě před konáním kolegia rektora. Mimořádné zasedání Zaměstnanecké 
komory AS se uskuteční 13.3.2006 v 16 hod. v zasedací místnosti rektorátu. 
V průběhu jednání se dostavil další člen AS. 
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ad 9. Různé 
• SKAS deleguje jako náhradníka delegáta SKAS RVŠ Veronika Kudrovou. Mgr. Nantl 

doporučuje konzultovat osobu náhradníka se stávajícím delegátem Klárou Poláčkovou. 
Delegování bylo odloženo s doporučením nejdříve oslovit K. Poláčkovou.  

• V redakční radě muni.cz je možné mít jednoho zástupce AS MU. SKAS navrhuje Tomáše 
Mozgu. Konečné rozhodnutí bylo odloženo na příští zasedání. 

 
• Termíny zasedání AS MU v roce 2006 jsou následující: 

 
20. března 2006 
3. dubna 2006 
24. dubna 2006 (namísto 1.května) 10. května 2006 (středa) Dies academicus 
5. června 2006 
2. října 2006 6. listopadu 2006 
4. prosince 2006 

  
Termín dalšího zasedání AS MU: 20. března 2006 v 16 hodin v zasedací místnosti rektorátu MU         

Zapsala:  V. Smítková 
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Usnesení Akademického senátu Masarykovy univerzity  
ze dne 6. března 2006 

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

- Novela Statutu MU - Stipendijní řád MU 
- Řád celoživotního vzdělávání FSpS  2. Podle § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  AS MU vzal na vědomí usnesení Správní rady MU ze dne 21.prosince 2006.  3. AS MU ustanovil Ekonomickou komisi a zvolil předsedou doc. Ing. Jaroslava Sedláčka, CSc. 

    
 
  
 
 
  
 


