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Akademický senát Masarykovy univerzity  

Zápis z řádného zasedání ze dne 4.12.2006 
 
Přítomni: senátoři dle prezenční listiny (v příloze tohoto zápisu) – celkem 29 
Hosté:  prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor 
  doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor 
  Mgr. Jiří Nantl, kancléř 
Program: 
 

1. návrh pravidel rozdělování normativního příspěvku a dotace pro rok 2007, příprava 
rozpočtu 

2. stížnost prof. J. Gajdoše 
3. novely vnitřních předpisů fakult: 

a) změna Statutu a Jednacího a volebního řádu FI 
b) změna Statutu PrF 
c) nový Statut FSS, nový Jednací řád VR FSS, nový Volební a jednací řád AS FSS 

4. příprava volby rektora MU 
5. plán zasedání AS MU na rok 2007 
6. různé 

 
 

Jednání zahájil předseda AS MU JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., přivítal hosty a konstatoval, že senát je 
usnášení schopný, neboť je přítomno 26 senátorů. (v průběhu 3 senátoři přišli, 1 odešel) 
 
 
Ad 1  Návrh pravidel rozdělování normativního příspěvku a dotace pro rok 2007, 

příprava rozpočtu 
 
Návrh uvedl rektor MU. Podotknul, že zatímco k návrhu pravidel rozdělování normativního příspěvku a 
dotace se AS MU vyjadřuje, rozpočet se předkládá pouze na vědomí. Shrnul, že pravidla jsou 
založena na stejné metodice, jako v předcházejících letech, jsou tedy předvídatelná a umožňují 
fakultám přizpůsobit jim svoji strategii, působí motivačně. Jiné modely byly zvažovány, avšak 
odmítnuty. Dále informoval, že vzhledem k závazkům přijatým v roce 2002 jsme povinni vkládat určité 
částky do realizace programu, v násl. Roce to bude vysoká částka  (79 mil.). V rozpočtu je to třeba 
zohlednit (a zohlednilo se již v tomto roce). Uvedl také, že nárůst prostředků z rozpočtu se 
předpokládá ve výši cca 9-12 %. 
 
Detailněji pak návrh popsal kvestor. Uvedl, že se jedná pouze o příspěvek na vzdělávací činnost 
ukazatel A a B. Rovněž zmínil, že díky novele vysokoškolského zákona lze v letošním roce prostředky 
převést prostřednictvím fondu provozních nákladů do další roku a použít v následujícím roce na 
„matematické snížení“ částky 79 mil. Na závěr dodal, že ačkoliv návrh již nebude věcně měněn, dojde 
zřejmě k několika terminologickým změnám (upřesnění pojmu „příspěvek“ a změny s ohledem na 
novelu vysokoškolského zákona (VŠZ). 
 
Předseda ekonomické komise poté informoval o projednávání materiálů na půdě komise  (za 
přítomnosti prorektora Slaného a kvestora). Vyjma zástupce pedagogické fakulty se komise shodla na 
přijetí pravidel v podobě, jak byly předloženy. (prof. Navrátil, který nesouhlasil s nárůstem prostředků 
na administrativu, nato sdělil, že pedagogická fakulta nicméně poté názor změnila). 
 
Rektor k tomu vysvětlil, že nárůst pro administrativu neznamená nárůst byrokracie, řadu činností, 
nelze zajišťovat jinak, než centrálně (ÚVT), dále se jedná o administrativu investic, projektů atp. 
 
Hlasování o schválení návrhu:  
Pro 29, proti 0, zdrželo se 0 – návrh byl schválen. 
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Ad 2  Stížnost prof. J. Gajdoše 
 
JUDr. Křepelka shrnul stížnost prof. Gajdoše, kterou zaslal AS MU.  
Prof. Gajdoš byl vyzván k odchodu současným děkanem a AS FFMU po prošetření případu 
manipulování studijních výsledků svého syna (v souvislosti s tím došlo také k personálním přesunům, 
změnám na administrativní úrovni, odvolání jednoho z proděkanů). S prof. Gajdošem byl poté 
rozvázán pracovní poměr z důvodu organizačních změn.  
Předseda AS MU konstatoval, že není v pravomoci AS MU se věcí zabývat, AS MU není nadřazen AS 
FF MU a personální záležitosti jsou v kompetenci fakulty. Proto nepvažuje za potřebné, aby AS MU 
zahajoval jakékoli řízení.  
V diskusi byla projednávána otázka možnosti (resp. nemožnosti) deklarovat diplom za neplatný či jej 
odejmout, opatření, která FF MU přijala pro zabránění opakování této situace, jakož i úprava 
zásadních porušení vnitřních předpisů, která by mohla vést k okamžitému zrušení pracovního poměru 
(v odpovědi na tuto otázku rektor zmínil přípravu pracovního řádu a etického kodexu MU) 
Debata  byla uzavřena s tím, že prof. Gajdoš bude informován, že věc byla projednána, nicméně AS 
MU  se věcí z výše uvedených důvodů nebude zabývat. 

 
 
Ad 3 Novely vnitřních předpisů fakult 
 

a) změna Statutu a Jednacího a volebního řádu AS FI 

 
Návrh uvedl předseda AS FI, který stručně shrnul navržené změny, obsahující v zásadě pouze úpravy 
v souvislosti s novelou VŠZ, podstatnější změny pak jsou ve volebním řádu, ruší se rigorózní řád.  
 
Připomínky: Senátor Straka upozornil na nesoulad čl. 15 odst. 2 Statutu (po vypuštění druhé věty dle 
návrhu) a Jednacím a volebním řádem (čl. 5 odst. 6) – je třeba rovněž vypustit druhou větu, dále pak 
navrhl vypustit rigorózní řád ze seznamu vnitřních předpisů v čl. 37 statutu. 
 
Hlasování o schválení návrhu se změnami výše uvedenými:  
Pro 28, proti 0, zdrželo se 0 – návrh byl schválen. 
 

b) změna Statutu PrF 
 
Návrh přednesl JUDr. Křepelka, uvedl, že změna se týká prodloužení  funkčního období členů senátu 
na dva roky s tím, že začínat bude k 1.1. kalendářního roku. 
 
Senátor Straka  v souvislosti s tím upozornil, že v seznamu vnitřních předpisů PrF je stále uveden 
studijní řád doktorského studia. 
 
Hlasování o schválení návrhu:  
Pro 28, proti 0, zdrželo se 0 – návrh byl schválen. 

 
c) nový Statut FSS, nový Jednací řád VR FSS, nový Volební a jednací řád AS FSS 

 
Návrhy uvedl senátor Straka, který konstatoval, že předpisy byly navrženy zcela nové s ohledem na 
to, že původní jsou již zastaralé. 
 
Předseda AS MU podotknul, že vzhledem k pozdnímu předání materiálů (Volební a jednací řád AS 
FSS byl schválen až 30.11.2006) nestihl zkontrolovat jejich soulad s VŠZ. S ohledem na tuto krátkou 
lhůtu proběhla debata, zda je AS MU připraven schvalovat tyto předpisy (v rámci níž byla zmíněna 
potřeba legislativní komise AS MU) 
 
Hlasování o návrhu, že se AS MU bude předpisy zabývat:  
Pro 14, proti 8, zdrželo se 6 – návrh byl schválen. 

 
Poté bylo jednotlivě hlasováno o vlastních předpisech 
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Hlasování o schválení návrhu Statutu FSS  
Pro 19, proti 1, zdrželo se 8 – návrh byl schválen. 
 
Hlasování o schválení návrhu Jednacího řádu vědecké rady FSS 
Pro 19, proti 1, zdrželo se 8 – návrh byl schválen 
 
Hlasování o schválení návrhu Volebního a jednacího řádu AS FSS: 
Pro 19, proti 1, zdrželo se 8 – návrh byl schválen 

 
Ad 4 Příprava volby rektora MU 
 
JUDr. Křepelka shrnul, že je třeba s dostatečným předstihem připravit harmonogram příprav na volby 
rektora, které by se měly uskutečnit nejpozději v dubnu 2007 (funkční období současného rektora 
končí srpnem 2007, další rektor už bude volen již na 4 roky). Bylo dohodnuto, že přípravu bude 
koordinovat přípravná komise, skládající se z předsedy a místopředsedy AS MU, 1 člena studentské 
komory a 1 zástupce zaměstnanecké komory. Nominováni byli PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. a Mgr. Jan 
Holeček. 
 
Ad 5 Plán zasedání AS MU na rok 2007 
 
Pro rok 2007 byly dohodnuty následující termíny zasedání AS MU: 
 
19.2. 
5.3. 
19.3. (schvalování rozpočtu) 
2.4. (volba rektora) 
14.5. 
4.6. 
 
1.10. 
5.11. 
3.12. 
 
Ad 6. Různé 
 

Termín dalšího zasedání AS MU: 19.2.2007 
v 16 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu MU 

 
 

Zapsala: Mgr. Lenka Petříková  

 
 
 

Usnesení AS MU ze dne 4. 12. 2006 
 
 
 
1. AS souhlasí s návrhem pravidel rozdělování normativního příspěvku a dotace pro rok 2007 

a bere na vědomí pravidla hospodaření pro rok 2007. 
 
2. AS MU schvaluje ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách:  

- změny Statutu Fakulty informatiky  a Jednacího a volebního řádu AS Fakulty 
informatiky, s výhradami: odstranění bodu 1 odstavce 1 článku 37 Statutu FI (rigorózní 
řád) a odstranění 2. věty odstavce 6 článku 5 Jednacího a volebního řádu AS FI 

- změny Statutu Právnické fakulty MU tak, jak byly předloženy, 
- Statut Fakulty sociálních studií, Jednacího řád vědecké rady Fakulty sociálních studií a 

Volební a jednací řádu Akademického senátu Fakulty sociálních studií tak, jak byly 
předloženy. 

 


