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 Akademický senát Masarykovy univerzity  

 Zápis z řádného zasedání ze dne 3. 12. 2007 
 
Přítomni: senátoři dle prezenční listiny (v příloze tohoto zápisu) – celkem 33 
Hosté:  prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor 
  prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., prorektor 
  doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., prorektor  
  prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., prorektorka 
  doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph. D., MBA, kvestor 
  Mgr. Jiří Nantl, kancléř 
  RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., manažer vnitřní správy   
  Mgr. Martina Pilnáčková, pověřená vedoucí odboru 
    
                           
     
Program: 
 

1. Pravidla rozdělování normativního příspěvku a dotace v roce 2008 a vnitřní pravidla 
hospodaření MU pro kalendářní rok 2008 
2. Novela Statutu MU 
3. Doplnění Vědecké rady 
4. Vnitřní předpisy PrF 
5. Etický kodex 
6. Různé 
 
 
Ad 1. Pravidla rozdělování normativního příspěvku a dotace v roce 2008 a vnitřní pravidla 
hospodaření MU pro kalendářní rok 2008 
 
Jednání zahájil předseda AS MU JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., přivítal hosty, dále konstatoval, že senát 
je usnášeníschopný, neboť je přítomno 33 senátorů a předal slovo rektorovi.  
 
Rektor informoval o tom, že Masarykovu univerzitu navštívil prezident České republiky Václav 
Klaus, a dále že vláda schválila svým usnesením, že v rozpočtu výstavby Univerzitního kampusu 
Bohunice budou vyrovnány ztráty, které vznikly kurzovým rozdílem.  
 
Proběhlo jednání ekonomické komise. 
rektor: úprava pravidel rozdělení dotace by měla vést k rozvoji univerzity 
kvestor: příspěvek se dělí na mandatorní a podle jednotlivých výdajů; naplňuje se počet doktorských 
studentů; rozpočet zahrnuje normativní příspěvek, účelovou dotaci a hospodářskou činnost; 
projednávání nepodléhají vnitřní pravidla hospodaření, ale zvykem je o dané normě informovat; 
sociální fond ve výši 2 %, zůstatek by přešel na stravování, zůstatky budou upraveny samostatnou 
normou 
Předseda ekonomické komise doc. Sedláček: zejména změna ve vztahu k odvodům do centrálního 
fondu, stanovisko komise: 8 fakult souhlasí se změnovým návrhem, LF se nezúčastnila, vnitřní 
pravidla byla vzata komisí na vědomí 
 
Diskuse:  
doc. Trunec – oceňuje snahu změnit MU v instituci vědeckou a výzkumnou, LF je omezena, PřF se 
nepodařilo nastartovat, tzn. se pravidla se míjí účinkem 
rektor: jedná se o chybnou interpretaci, narůstají plochy 
prof. Penka: snižují se dotace na 1 studenta? 
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rektor: vláda v rozpočtu nezohledňuje, že se zvyšuje počet studentů; částka na jednoho studenta 
neroste, částka se spotřebuje na institucionální náklady, ale již nestačí na rozvoj 
doc. Mazal - pravidla jsou nemotivující, zejména ve vztahu k praktickému vědeckému úkolu na rozdíl 
od teoretických oborů  
rektor: pravidla se týkají všech fakult, tzn. jsou výsledkem konsenzu, vědecký výkon tam nepatří, 
rozhledňuje se především pedagogickou činnost 
doc. Trunec: váhy parametrů neodpovídají vědecké univerzitě 
rektor: příspěvek se týká studenta, což je třeba si uvědomit, je v podstatě nevýhodný pro výzkumné 
univerzity 
kvestor: plochy jsou důležitým měřítkem, změna ploch se projeví v příspěvku, odpisy musí vydělat na 
reprodukci majetku a rozdíl je v dotačních a nedotačních odpisech 
rektor: PřF prošla transformací, dovoluji si odhadovat, že za dva roky bude situace jiná 
doc. Mazal: technický problém s určováním zaměstnanců, aktuálně k uplynulému roku, tzn. nikoliv 
k 31. 12. 2007 
Doplnění: aby se pozitivně projevily kroky učiněné letos 
rektor: učiní se změna k 1. 1. 2008 
doc. Trunec: odst. 3 čl. 4 
doc. Mazal: doplněním by se neměl snižovat normativ a stipendia doktorandů 
 
Odchází 2 členové AS MU 

 
Souhlas s Pravidly rozdělování normativního příspěvku a dotace v roce 2008 a Vnitřními pravidly 
hospodaření MU pro kalendářní rok 2008 se změnou k 1. 1. 2008 vyjádřilo: pro 29, proti  0, zdržel se 
2  – pravidla byla odsouhlasena. 

Přichází 2 členové AS MU 

 

 Ad 2. Novela Statutu MU 

kancléř: byly provedeny terminologické úpravy; doplněny insignií a ceremonie, změna v čl. 6 týkající 
se poplatků se studiem; návrh byl předběžně konzultován s MŠMT 
 
diskuse:  
místopředsedkyně AS MU: v otázce poplatků za studium ve vztahu k dalšímu studiu – jedná se o 
příjmy stipendijního fondu, její zúžení oproti zákonnému znění považuje za protizákonnou 
kancléř: platí zásada in dubio pro reo, není zájem vytvářet půdu pro případné spory 
předseda AS MU: poplatek je sankční, sankce podléhá zúženému výkladu 
prorektor Svatoň: in favorem sankcionovaného se započítává neúspěšné studium pouze jednou (viz čl. 
4 odst. 2) 
místopředsedkyně AS MU: uznává argumentaci a svou připomínku bere zpět; Zákon ukládá stanovení 
výše poplatků ve Statutu, který podléhá schválení akademickým senátem, Statut ale výši deleguje na 
děkany, kteří mohou rozhodovat dle vlastního uvážení (bez účasti studentů v AS), chápe důvody 
přenesení na fakultní senáty, ale domnívá se, že pak by mělo stanovení poplatku podléhat schválení 
fakultním senátem 
kancléř: MŠMT „Statut“ nikdy nezpochybňovalo, v rozporu se zákonem není 
Martin Pešl (student LF): výše výpočtu – normativ x koeficient náročnosti 
Dr. Šmíd: prakticky se aplikuje nejnižší úroveň 
Martin Pešl: jak se interpretuje ve Statutu? 
kancléř: nejedná se o zákonný pojem, nejvyšší hranice je 3,5 
Dr. Šmíd: poplatky vyhlašuje děkan, který je musí aplikovat v dolní hranici 
prorektor Svatoň: výše se určí dle Statutu (čl. 58 odst. 6), ale je možné určit výši limitem či delegací; 
Statut by musel být neustále měněn 
Uvedenou diskusi doplňuje rektor. Diskuse dále pokračuje: 
Jan Čech (student PřF): slovo „intermediální“? 
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Dotaz: jedná se o rozhodnutí AS FSS 
Předseda AS MU: nemá normativní rozsah 
 
Hlasování o schválení předloženého návrhu Statutu MU: pro 27, proti  2, zdržel se  4  – návrh byl 
schválen. 
 
 
Ad 3. Doplnění Vědecké rady 
 
Hlasování o doplnění Vědecké rady o členy, jejichž seznam je uveden v příloze tohoto zápisu: pro 33, 
proti  0, zdržel se  0  – návrh byl schválen. 
 
 
Ad 4. Vnitřní předpisy PrF 
 
Místopředsedkyně AS MU: vzhledem k nesrovnalostem, které se vyskytují ve volebním a jednacím 
řádu a ve Statutu, navrhuji vrátit vnitřní předpisy PrF.  
 
 
Ad 5. Etický kodex 
 
Rektor dokument představil.  
 
Diskuse:  
Dotaz: jedná se o deklaraci hodnot? 
rektor: nemá přímé právní účinky, inspirace ze zahraničí 
Dotaz: týká se zaměstnanců? 
rektor: na práva a povinnosti zaměstnanců se aplikuje zákoník práce a vnitřní předpisy 
Dotaz: jak se při praktické aplikaci kodexu podávají podněty? 
rektor: viz článek 13 kodexu 
prof. Dokulil: v čl. 1 bod 2 bych změnil „musí“ na „mohou“ 
V čl. 3 bod 4 bych změnil „správný“ vztah na „způsobem respektujícím akademické svobody“ 
V čl. 14 bod 2 bych vynechal „jednací řád“, protože není stanoven 
prorektorka Musilová: jednací řád v podstatě záměrně není formulován 
Dotaz: otázka případných postihů? 
prorektorka Musilová: odpověď je v článku 13 odst. 2 
 
Odchází 1 člen AS MU. 

 
Souhlas se zněním Etického kodexu se změnami v čl. 1 bod 2 a v čl. 3 bod 4: pro 32, proti  0, zdržel se  
0  – kodex byl schválen. 
. 

 
Ad. 6  Různé 
 
Řádná zasedání AS MU v roce 2008 proběhnou dle harmonogramu, který je přílohou tohoto zápisu. 
 
 
V otázce bydlení doktorských studentů proběhla diskuse. Záležitost bude ještě projednána.  
 
 
 
 
 
Další zasedání AS MU bude 3. března 2008. 
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USNESENÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU MASARYKOVY UNIVERZITY ZE DNE 3. 12. 2007 
  
 
1. AS MU schválil v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) vysokoškolského zákona změnu Statutu MU (v 

příloze tohoto zápisu). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Michaela Poremská   


