
Akademický senát Masarykovy univerzity  

Zápis z řádného zasedání ze dne 24. září 2007 
 
Přítomni: dle prezenční listiny (v příloze tištěné podoby tohoto zápisu) celkem 36 senátorů  
 

Hosté:  prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor MU 

 prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., pověřený výkonem funkce prorektora pro vzdělávací činnost 
 prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., pověřená výkonem funkce prorektora pro vědu a výzkum 
 doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., pověřený výkonem funkce prorektora pro sociální záležitosti a 

další vzdělávání 
 doc. RNDr. Ivana Černá, CSc., pověřená výkonem funkce prorektora pro informační 

technologie 
 prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., pověřený výkonem funkce prorektora pro rozvoj 
 doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor 
 

Program: 

 
1. Zahájení zasedání, informace o jmenování rektora na další funkční období a představení 

nových členů senátu 
2. Představení záměru rektora jmenovat prorektory pro funkční období 2007 – 2011 a vyjádření 

senátu k jejich jmenování 
3. Návrh jmenování členů Vědecké rady MU a rozhodnutí senátu o něm 
4. Aktualizace dlouhodobého záměru MU pro rok 2008 
5. Informace vývoji financování VŠ, vznikající legislativě a o průběhu výstavby univerzitního 

kampusu 
6. Novelizace vnitřních předpisů FSS 

 
Texty dokumentů projednávaných na zasedání jsou přílohou listinné  podoby tohoto zápisu. 
 
ad 1. Zahájení zasedání, informace o jmenování rektora na další funkční období a představení 
nových členů senátu 
 
Předseda senátu JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., zahájil zasedání, přivítal hosty a uvedl program. 
Konstatoval, že senát je usnášeníschopný, neboť je přítomno 30 senátorů. Předseda informoval o 
nedávném jmenování prof. Fialy rektorem MU pro funkční období 2007 – 2011 (na návrh senátu 
jmenuje prezident republiky), k čemuž rektorovi jménem senátu poblahopřál. Poté předseda vyzval 
nové členy senátu, aby se stručně představili. Tři přítomní z celkem čtyř nových senátorů tak učinili. 
 
V průběhu jednání přišli 4 členové senátu. 
 
ad 2. Představení záměru rektora jmenovat prorektory pro funkční období 2007 – 2011 a 
vyjádření senátu k jejich jmenování 
 
Pan rektor pohovořil o složení sboru prorektorů a o důvodech zamýšlených změn. Jak bylo avizováno 
na zasedání dne 4. 6. 2007, prorektorka prof. Brázdová požádala rektora o uvolnění z funkce k 31. 8. 
2007 a trvá rektorův záměr jmenovat prorektorem pro vzdělávací činnost dosavadního prorektora pro 
ekonomické a sociální záležitosti prof. Slaného. Prorektorem pro sociální záležitosti a další vzdělávání 
rektor hodlá jmenovat doc. Svatoně, emeritního děkana PrF, kterého stručně představil a vysvětlil 
důvody vedoucí k záměru jeho jmenování. V otázce přesného vymezení pravomocí jednotlivých 
prorektorů odkázal rektor na Organizační řád MU. 
 



Mgr. Mozga požádal, aby navrhovaní prorektoři, kteří jsou přítomni, stručně představili svou vizi 
vedení prorektorského úřadu a vymezili nejdůležitější body svého programu. 
 
Na doc. Svatoně směřoval dotaz J. Žoudlíka ohledně vývoje cen v menzách. Doc. Svatoň společně s 
panem rektorem a panem kvestorem upřesnili, že vedení MU systematicky vyžaduje od SKM 
ekonomické chování. Prof. Rektor zodpověděl dotaz ohledně ICRC a spolupráce s klinikou Mayo. 
Odpověď prof. Rektora doplnil pan rektor informacemi o transformacích nemocnic a problematických 
bodech související komunikace s ministerstvem zdravotnictví. 
 

V průběhu jednání přišli 2 členové senátu. 

 

Hlasování: V tajné volbě se pro souhlas s jmenováním doc. Svatoně vyslovilo 28, prof. Rektora 35, 
pro souhlas s jmenováním ostatních navržených kandidátů 36 z celkem 36 senátorů. 
AS MU vyjádřil souhlas se jmenováním prorektorů MU pro funkční období 2007 – 2011. 
 
 
ad 3. Návrh jmenování členů Vědecké rady MU a rozhodnutí senátu o něm 
 
Rektor uvedl změny navrhovaného složení Vědecké rady MU oproti minulému funkčnímu období, a 
tyto změny zdůvodnil. Stručně pohovořil o všech navrhovaných členech a o jejich vědeckých a 
profesních kvalitách. Rektor zdůraznil skutečnost, že během oslovování navrhovaných členů všichni 
oslovení kandidáti svou kandidaturu na členství ve VR MU přijali. 
 
Slovo si vzal předseda senátu a uvedl své zásadní pochybnosti členství prof. Matějů, ve stejném duchu 
se vyslovila i místopředsedkyně V. Kudrová. Pan rektor pohovořil o tom, že i členství odborníka, s 
kterým v některých ohledech nemusíme souhlasit, může přispět k tomu, že díky styku s MU lépe 
pochopí argumenty svých oponentů. Prof. Dokulil, doc. Kříž a prof. Penka se vyslovili pro členství 
prof. Matějů ve VR MU. Mgr. Čech se dotázal, zda může členství prof. Matějů prakticky ohrozit 
vyjednávací pozici MU ohledně tzv. Bílé knihy. Rektor se domnívá, že nikoli. 
 
Hlasování: V tajné volbě se pro členství prof. Matějů vyslovilo 32, prof. Brázdové 34, prof. Bejčka a 
doc. Svatoně 35, pro členství ostatních navržených kandidátů 36 z celkem 36 senátorů. 
AS MU schválil návrh rektora na jmenování členů Vědecké rady MU pro funkční období 

2007 – 2011. 
 
 
ad 4. Aktualizace dlouhodobého záměru MU pro rok 2008 
 
Rektor uvedl aktualizaci dlouhodobého záměru s tím, že k výraznějším změnám nedochází, protože 
univerzita má zájem držet se dlouhodobého záměru v původní verzi. V diskusi se rektor vyjádřil k 
několika dotazům týkajícím se mj. spolkové činnosti studentstva nebo možností úpravy rozpočtových 
pravidel směrem k větší možnosti zaměstnávat pracovníky z řad doktorandů ve výzkumných 
projektech, čemuž podle některých názorů v určité míře brání odvody finančních prostředků do 
centralizovaných zdrojů na základě počtu zaměstnanců. 
 
Hlasování: Pro 36, proti 0, zdržel se 0. 
AS MU schválil Aktualizaci dlouhodobého záměru MU pro rok 2008. 
 
 
ad 5. Informace vývoji financování VŠ, vznikající legislativě a o průběhu výstavby univerzitního 
kampusu 
 
Rektor informoval o nejnovějších trendech v oblasti financování VŠ z prostředků MŠMT. Počet 
přijímaných studentů neustále roste, zatímco objem přidělovaných prostředků nikoli. O problému již 



proběhlo několik jednání, aktuálně je situace taková, že normativ na studenta se sníží. Další řešení se 
v současné době nerýsuje, vláda nehodlá přidělit MŠMT další prostředky, ačkoli má vysoké školství 
jako jednu z priorit ve svém programu. Podle stanoviska předsedy vlády musí najít potřebné 
prostředky MŠMT uvnitř svého resortu. Dalším problémem je nejasná až kritická situace ohledně 
personálního zajištění MŠMT. Dále operační programy - nedělají se plány na počty studentů, ani na 
investice. Česká konference rektorů je ve věci operačních programů velmi aktivní, nicméně veškeré 
úsilí je marné. 
 
Rektor dále informoval o připravované novelizaci zákona o VŠ, která byla v Poslanecké sněmovně 
PČR zamítnuta již na úrovni podvýboru pro VŠ. Předkladatelem novely byl prof. Ohlídal z MU. 
Novela měla výrazně omezit pravomoci svěřené akademickým senátům a delegovat je na správní radu, 
příp. rektora. 
 
Realizaci programu rozvoje materiálně-technické základny MU přes zdárný průběh provázejí 
problémy s kurzovými ztrátami. Nečekaně silná koruna způsobila fakt, že na některé dílčí zakázky 
nestačí půjčky, poskytnuté v Eurech. Ministerstvo školství na základě těchto potíží nemá vůli 
poskytnout nezbytný souhlas k realizaci dalších stavebních akcí. Tím dochází jednak k pozdržení 
prací, tak k problémům s dodavateli. 
 
Blíže pohovořil ke stavbě kampusu kvestor. Přes všechny potíže je vývoj prací značnou měrou stabilní 
a oproti původním plánům se podařilo docílit značných úspor. 
 
Rektor bude vzhledem k problematické situaci senát informovat o dalším vývoji pravidelně na dalších 
zasedáních. 
 
V průběhu jednání odešli 4 členové senátu. 

 
ad 6. Novelizace vnitřních předpisů FSS 
 
Novela Statutu FSS obsahuje zavedení institutu emeritního profesora. Předseda považuje návrh za 
rozumný a následováníhodný. 
 
Hlasování: Pro 32, proti 0, zdržel se 0. 
AS MU schválil novelizaci Statutu Fakulty sociálních studií MU. 
 
 
Novela Disciplinárního řádu pro studenty FSS přináší některé nové explicitní definice disciplinárního 
přestupku, především ve smyslu podvodného jednání v rámci plnění studijních povinností. 
 

V průběhu jednání odešel 1 člen senátu. 

 
Hlasování: Pro 31, proti 0, zdržel se 0. 
AS MU schválil novelizaci Disciplinárního řádu pro studenty Fakulty sociálních studií MU. 
 
 
 
Další zasedání se koná v pondělí 1. 10. 2007 od 16 hodin, a to pouze v případě, že budou senátu včas 

dodány podklady k návrhu novelizace Statutu MU. 

 

V opačném případě se další zasedání koná v pondělí 5. 11. 2007 od 16 hodin. 

 

 

 

Zapsal: Vojtěch Straka



Usnesení Akademického senátu Masarykovy univerzity 

ze dne 24. září 2007 
 
 

 

1. Podle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) AS MU 
vyjádřil souhlas se jmenováním prorektorů MU pro funkční období 2007 – 2011. 

 
2. Podle § 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) AS MU 

schválil návrh rektora na jmenování členů Vědecké rady MU pro funkční období 
2007 – 2011. 

 
3. Podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) AS MU 

schválil Aktualizaci dlouhodobého záměru MU pro rok 2008. 
 
4. Podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) AS MU 

schválil novelizaci Statutu Fakulty sociálních studií MU. 
 
5. Podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) AS MU 

schválil novelizaci Disciplinárního řádu pro studenty Fakulty sociálních studií MU. 


