Akademický senát Masarykovy univerzity
Zápis z řádného zasedání ze dne 3. listopadu 2008
Přítomni:
Hosté:

senátoři dle prezenční listiny (v příloze tohoto zápisu) – nejvýše 31
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor
Mgr. et Mgr. Jiří Nantl, kancléř

Program:
1. Novela Statutu Filozofické fakulty MU
2. Novela Statutu Fakulty sociálních studií MU
3. Prohlášení předsednictva Rady vysokých škol
4. Nominace členů Rady vysokých škol za MU a její fakulty
5. Vnitřní mzdový předpis MU
6. Novela Statutu MU
7. Volby do AS MU
Texty dokumentů projednávaných na zasedání jsou přílohou listinné podoby tohoto zápisu.

Ad 1. Zahájení, novela Statutu FF MU
Jednání zahájil předseda AS MU JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., přivítal senátorky a senátory i
hosty a konstatoval, že senát je usnášení schopný, neboť je přítomno 28 senátorů. Po zahájení
jednání se dostavili další tři členové AS, celkový počet přítomných senátorů byl 31. Po celou
dobu jednání byl AS usnášení schopný, při hlasování neklesl počet členů AS pod 27.
Předseda AS přednesl návrh na změnu Statutu FF MU. Bez diskuse.
Hlasování o návrhu: pro 28, proti 0, zdržel se 0, návrh byl schválen jednomyslně.

Ad 2. Novela Statutu FSS MU
Předseda AS přednesl návrh na změnu Statutu FSS MU. Bez diskuse.
Hlasování o návrhu: pro 28, proti 0, zdržel se 1, návrh byl schválen.
Ad 3. Prohlášení předsednictva Rady vysokých škol k přípravě rozpočtu ČR na rok 2009
Úvodní slovo přednesl předseda; navrhl, aby AS MU vyslovil prohlášení podporu a připojil se
k němu.
Diskuse
PhDr. Mgr. Vyhňák:
Rektor:

Předseda AS:
Doc. RNDr. Mazal:

Nestačí se připojovat k prohlášením rady, bylo by dobré vyjádřit
vlastní stanovisko. Lze případně použít nátlakové postupy?
Ani vlastní prohlášení již prakticky nemůže ve věci rozpočtu VVŠ na
rok 2009 nic změnit. K věci přijala ostré stanovisko i Česká
konference rektorů. K prohlášení se lze připojit, ale účinek bude
malý. Nátlakové postupy jsou nepoužitelné, MU nemá nástroje, může
spíše ztratit.
Navrhuji připojit se k prohlášení.
Jak ve věci dále postupuje RVŠ?
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RNDr. Kolář:

RVŠ spolupracuje s Českou konferencí rektorů a Vysokoškolským
odborovým svazem, usiluje o jednotný postup, ale nebyly stanoveny
žádné konkrétní společné kroky.
Hlasování o návrhu připojit se k prohlášení: pro 29, proti 0, zdržel se 0, návrh byl
schválen jednomyslně.

Projednání programového bodu č. 4 přesunul předseda na závěr jednání, a to z důvodu přípravy
řádného zajištění tajného hlasování o jednotlivých kandidátech. Bez námitek z pléna.

Ad 5. Vnitřní mzdový předpis MU
Ad 6. Novela Statutu MU
Předseda AS vysvětlil souvislost přijetí nového vnitřního předpisu s novelou statutu a spojil
oba programové body ke společnému projednání a hlasování. Proti spojení nikdo nevznesl
námitky. Krátké úvodní slovo přednesl rektor, podrobné odůvodnění přednesl kancléř,
ekonomické souvislosti objasnil kvestor.
Diskuse
PhDr. Mgr. Vyhňák:
Kvestor, kancléř:

Tarifní plat středoškolského pedagoga je vyšší než učitele na MU.
Výše tarifu bez informace o výši osobního příplatku nemá vypovídací
schopnost. Cílem je sjednotit do jednoho mzdového výměru tarif i
příplatek. Navržený nový vnitřní mzdový předpis integruje dva
stávající do jednoho bez negativního dopadu (snížení mzdy)
v jednotlivých kategoriích zaměstnanců.
Doc. RNDr. Trunec: Navrhuji odložit projednávání tohoto předpisu až do vypořádání
stanovisek, která k němu vznesla odborová organizace.
Rektor:
Připomínky odborové organizace byly projednány, k výsledné verzi
odbory opět předložily připomínky. Jde o nátlak odborů, aby MU
přistoupila na návrh kolektivní smlouvy, který předložila KOR.
Zkušenosti minulých let ukázaly, že postoje KOR při kolektivním
vyjednávání se v konečném důsledku projevily v neprospěch
zaměstnanců a ohrožení jejich práv poskytovaných nad rámec ZP
musela univerzita paradoxně čelit opatřeními rektora.
Kancléř:
Připomínky odborové organizace byly ve smyslu zákoníku práce
projednány s KOR dvakrát, a to za účasti prvního prorektora, kvestora
a kancléře.
Hlasování o návrhu odložit projednání: pro 1, proti 20, zdrželo se 6, návrh nebyl schválen.
Předseda vyzval senátory k podání pozměňovacích návrhů k projednávanému předpisu. Žádné
pozměňovací návrhy nebyly podány.
Diskuse
Doc. RNDr. Mazal:
Kancléř:

Jak budou řešeny případy nehabilitovaných docentů?
S ohledem na ojedinělost těchto případů není třeba speciální úpravy.

Po ukončení diskuse dal předseda hlasovat současně o schválení návrhu vnitřního mzdového
předpisu MU a návrhu na změnu Statutu MU v předloženém znění.
Hlasování o schválení návrhu vnitřního mzdového předpisu a návrhu změny statutu:
pro 27, proti 0, zdrželi se 3, oba návrhy byly schváleny.

Ad 4. Nominace členů Rady vysokých škol za MU a její fakulty
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Předseda vysvětlil princip zastoupení vysoké školy v orgánech RVŠ a způsob nominace kandidátů. Do
předsednictva deleguje VŠ jednoho zástupce, jednoho do sněmu a jednoho do studentské komory, dále
pak deleguje do sněmu po jednom zástupci z každé své fakulty. Volí se kandidáti na tříleté funkční
období 2009 – 2011.
Své kandidáty dosud nenominovaly čtyři fakulty – LF, PrF, FF a FSS, též SK AS MU ještě nenavrhla
náhradníka delegáta za studenty Masarykovy univerzity.
Nominace pro schválení AS MU
Zástupce MU do předsednictva
Zástupce MU do sněmu
Zástupce MU do studentské komory
Zástupce PřF MU
Zástupce PdF MU
Zástupce ESF MU
Zástupce FI MU
Zástupce FSpS

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
RNDr. Miroslav Kolář, CSc.
Mgr. Jan Holeček
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
doc. RNDr. Milan Viturka, CSc.
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Předseda AS vyzval k podání protinávrhů. Žádné protinávrhy nebyly předloženy. Proběhlo tajné
hlasování na připravených hlasovacích lístcích se jmény všech kandidátů. Schválená úprava – škrtnutí
jména nevyhovujícího kandidáta. Kontrolu a distribuci hlasovacích lístků provedla předsedkyně
studentské komory AS MU. Sčítání hlasů pro jednotlivé kandidáty provedli společně předsedkyně
studentské komory a zapisovatel.
Výsledky hlasování:
Bylo odevzdáno celkem 30 platných hlasovacích lístků se jmény všech kandidátů.
Počet hlasů, které jednotliví kandidáti obdrželi:
Zástupce MU do předsednictva
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
23 hlasů
Zástupce MU do sněmu
RNDr. Miroslav Kolář, CSc.
29 hlasů
Zástupce MU do studentské komory
Mgr. Jan Holeček
29 hlasů
Zástupce PřF MU
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
30 hlasů
Zástupce PdF MU
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
29 hlasů
Zástupce ESF MU
doc. RNDr. Milan Viturka, CSc.
28 hlasů
Zástupce FI MU
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D. 30 hlasů
Zástupce FSpS
Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
30 hlasů
Všichni navržení kandidáti byli schváleni a jsou delegováni jako zástupci MU do orgánů RVŠ.

Termín dalšího zasedání AS MU:
15. prosince 2008 v 16 hod.
ve velké zasedací místnosti rektorátu MU

Zapsal:

Jaromír Šín
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