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Akademický senát Masarykovy univerzity  

Zápis z řádného zasedání ze dne 19. dubna 2010 

 

Přítomni: senátoři dle prezenční listiny; tabulka účasti tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu 
 

Hosté:  prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost 

  doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor 

  RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc. 

 

Program: 

1. Návrh rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2010 

2. Různé 
 

 

Prezenční listiny a texty dokumentů projednávaných na zasedání jsou přílohou listinné  podoby tohoto 

zápisu. 

 

 

Zahájení 

 

Jednání zahájil předseda AS MU doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., v 16.05 hod.  Přivítal senátorky a 

senátory i hosty a omluvil prof. PhDr. Petra Fialu, Ph.D., LL.M., rektora MU, kterému v účasti na 

zasedání senátu zabránilo zrušení letu, kterým se měl vrátit z pracovní cesty, z důvodu uzavření 

vzdušného prostoru nad větší částí Evropy. 

 

Předseda konstatoval, že senát je usnášení schopný, neboť je přítomno 39 senátorů, z toho 25 

členů komory akademických pracovníků a 14 členů komory studentů. 

 

Dále předseda informoval senát, ţe projednání Řádu celoţivotního vzdělávání Fakulty sportovních 

studií Masarykovy univerzity se přesouvá na zasedání dne 3. května 2010. 

 

 

 

Ad 1. Návrh rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2010 
 

Úvodní slovo k návrhu rozpočtu přednesl pan prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., prorektor, v zastoupení 

rektora. Představil také záměr rektora ustanovit pracovní komisi, jejímţ úkolem bude formulovat 

pravidla pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2011 a na další roky. Děkani navrhnou zástupce svých 

fakult do této komise. 

 

Podrobnou prezentaci návrhu rozpočtu na rok 2010 přednesl pan doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., 

MBA, kvestor. Kompletní návrh rozpočtu tvoří přílohu listinné podoby tohoto zápisu. Řádné 

projednání a schválení návrhu rozpočtu je moţné, neboť všechny fakulty řádně ve stanovených 

lhůtách schválily své vlastní rozpočty (bez plánovaných ztrát), dne 23. 3. 2010 byly tyto rozpočty 

schváleny rektorem. Pan kvestor dále senátu předloţil přehled zůstatků fondů za rok 2009 (stav po 

účetní závěrce k 31. 12. 2009) a doporučil vytvořit rezervní fond v rámci financování projektů OPVK 

ve výši zádrţného ze strany poskytovatele. 

 

Diskuse 

RNDr. J. Tomandl, Ph.D.: Jaké je stanovisko vedení MU k nárůstu počtu studentů, kdyţ počet 

„nefinancovaných“ studentů dosahuje 4 000 – 5 000? 
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Prorektor: Přestoţe je rozhodnutí o počtu přijímaných studentů v pravomoci 

fakult, jiţ na jaře roku 2009 doporučil rektor děkanům, aby fakulty 

počty studentů příliš nezvyšovaly. 

Kvestor: Z uvedeného počtu „nefinancovaných“ studentů je asi 2 500 

„nefinancovatelných“ (případy překročení doby studia) – tyto případy 

musí být zohledněny v metodice rozpočtu, zatíţí příslušné fakulty. 

RNDr. J. Tomandl, Ph.D.: Na minulém zasedání rektor kritizoval LF za to, ţe nezvyšuje počty 

studentů. 

Prorektor: Šlo o kritiku stanoviska LF k návrhu rozpočtu, nikoliv o kritiku za 

nedostatečný nárůst počtu studentů. 

 

Předseda AS poţádal o přednesení stanoviska ekonomické komise AS k návrhu rozpočtu. Stanovisko 

přednesl pan Ing. Vladimír Ţítek, Ph.D. Ekonomická komise doporučuje AS MU, aby rozpočet 

MU na rok 2010 podle předloženého návrhu schválil. Zástupci LF, PrF a PřF v ekonomické komisi 

AS poţádaly o uvedení svého stanoviska v zápisu. Se schválením rozpočtu souhlasí, ale očekávají 

zahájení činnosti komise, která navrhne pravidla pro tvorbu rozpočtu na rok 2011 a další roky. 

 

Diskuse: 

Mgr. Jan Čech: Potřeba diskuse není naléhavě pociťována, protoţe se zřejmě moc 

změnit nedá. 

Kvestor: Při poklesu normativních zdrojů je důleţité stanovení cílů a správné 

nastavení mechanismů financování pracovišť produkujících přidanou 

hodnotu a reţijních pracovišť. Z objemu rozpočtu 0,5 miliardy Kč 

tvoří vlastní prostředky jen 88 milionů. Do plánování vnášejí nejistotu 

zejména některé velké projekty. 

Doc. Mgr. L. Zajíčková, Ph.D.: AS PřF na podporu nového děkana schválil rozpočet, i kdyţ s pravidly 

pro jeho tvorbu dlouhodobě nesouhlasí. Poţaduje urychlené předání 

podkladů pro jednání pracovní komise a stanovení harmonogramu její 

práce. 

 

Předseda AS dal hlasovat o předloţeném návrhu rozpočtu. Počet přítomných členů před zahájením 

hlasování byl 39. 

 

Hlasování o návrhu rozpočtu MU na rok 2010 

Pro:  32 

Proti:    0 

Zdrželi se:   7 

 

Rozpočet MU na rok 2010 byl schválen 

 

Diskuse: 

RNDr. J. Tomandl, Ph.D.: Je třeba dát jasné stanovisko ze strany vedení MU 

k „nefinancovaným“ studentům. Budou se nová pravidla pro 

formulaci návrhu rozpočtu uplatňovat retrospektivně? 

Mgr. Jan Čech: Bylo by vhodné, aby vedení MU stanovilo směrná čísla pro přijímání 

studentů na jednotlivých fakultách  zohlednilo počty 

„nefinancovaných“, ale zejména „nefinancovatelných“ studentů. Je 

třeba plánovat dlouhodobě a s ohledem na potřebu růstu některých 

fakult. 

Prorektor: Stanovení počtu přijímaných studentů je v pravomoci fakult, ale 

vedení MU vnímá zájem o sjednocení pravidel a centrální koordinaci. 

Kvestor: Východiskem pro návrh rozpočtu na rok 2011 bude počet studentů 

k 31. 12. 2010. Na tento stav budou aplikována nová pravidla 

projednaná na všech úrovních MU. „Nefinancovatelní“ studenti 

půjdou k tíţi fakult. O „nefinancovaných“ se povede dále diskuse. 
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Doc. Mgr. L. Zajíčková, Ph.D.: Proč se princip odečtu „nefinancovatelných“ studentů neuplatňoval jiţ 

dříve? Jak je to se samoplátci? 

Kvestor. Neexistovala ţádná směrná čísla a pravidla, dopad na fakulty by byl 

nevyváţený. Studenty samoplátce nelze obecně povaţovat za 

„nefinancovatelné“. 

Mgr. Jan Čech: MŠMT není schopno sdělit, jak se podle oborů a programů financují 

studenti? 

Kvestor: MŠMT stanoví jen celkové počty Bc., Mgr. a Ph.D., ne počty podle 

oborů. 

RNDr. JUDr. V. Šmíd, CSc.: MŠMT podporuje bez omezení jen jeden obor – zubní lékařství. 

Celkem financuje 90% studentů. Na „nefinancovatelné“ studenty 

nemohou být poskytnuty dotace, ale tito studenti musí být ke studiu 

přijati, splní-li podmínky. „Nefinancovaní studenti“ jsou výrazem 

limitu MŠMT pro růst počtu studentů. Financováni jsou všichni 

studenti doktorských programů. Silná je v rámci financování podpora 

nárůstu počtu studentů bakalářských programů, slabá je u nedělených 

magisterských programů a u navazujících magisterských programů 

není růst počtu studentů podporován. Zájem státu o VŠ studenty klesá. 

 

Předseda AS navrhl, aby komora akademických pracovníků AS zvolila svého zástupce do pracovní 

komise na tomto zasedání a jako kandidáta navrhl pana Ing. Vladimíra Ţítka, Ph.D., předsedu 

ekonomické komise. Studentská komora zvolí svého zástupce samostatně později. 

 

Předseda dal hlasovat o svém návrhu, protoţe ţádný jiný návrh nebyl podán. Počet přítomných členů  

komory akademických pracovníků před zahájením hlasování byl 24 (jeden senátor opustil 

zasedání před hlasováním). 

 

Hlasování o návrhu, aby pan Ing. Vladimír Žítek, Ph.D., byl členem pracovní komise 

Pro:  23 

Proti:    0 

Zdrželi se:   1 

 

Návrh byl schválen. 

 

Ad 2. Různé 

 

Postup senátorů AS MU v kauze doc. Martina Svobody, bývalého děkana ESF  

 

Předseda senátu vyjádřil souhlasné stanovisko s postupem studentů – senátorů AS MU Mgr. Zdeňka 

Ručky a Ing. Šárky Nedělové ve věci zveřejnění podezření, ţe děkan Ekonomicko-správní fakulty doc. 

Ing. Martin Svoboda opisoval zahraniční publikace, resp. je prohlašoval za své na půdě akademického 

senátu Ekonomicko-správní fakulty. Toto zveřejnění a předběţné posouzení vedlo k odstoupení doc. 

Svobody z funkce děkana.   

 

 

Diskuse: 

Mgr. Jan Čech: Jaký je další moţný dopad na MU? 

Prorektor: Ţádný negativní dopad nebyl zaznamenán. Rektor zadal prošetření 

věci také odboru kontroly rektorátu. 

 

Překáţky účasti na projektech na straně Přírodovědecké fakulty  

 

Mgr. Jan Čech: Pracovní komise pro rozpočet by měla zdůvodnit, proč naše PřF 

nevstřebá dostatek projektů na rozdíl od PřF UK nebo MatFyz UK. 

Prorektor: Povaţujeme to za námět pro činnost komise. 
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Vyhroţování prof. Hrochovi prostřednictvím Internetu  

 

Paní doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., sdělila AS, ţe členové Českého svazu bojovníků za 

svobodu vyjádřili své znepokojení z útoků proti panu prof. PhDr. Jaroslavu Hrochovi, CSc., o kterých 

jiţ pan profesor dříve senát informoval Proto předkládá AS MU návrh na přijetí stanoviska senátu, 

který přečetla. 

 

Diskuse: 

Prof. PhDr. J. Hroch, CSc.: Na zmíněné schůzi svazu jsem nebyl, ale jde o protifašistické 

bojovníky, starší osoby, jsou velmi citliví na podobné útoky. 

V souvislosti s univerzitou je povaţují za zneváţení jména T. G. 

Masaryka. 

Předseda AS: Touto záleţitostí by se měl zabývat AS FF. 

Jeffrey A. Vanderziel, B. A.: AS FF rozhodl tak, ţe počká na výsledky šetření PČR. 

Prof. MUDr. M. Nováková, Ph.D.: AS by se neměl vyjadřovat k věci, o níţ probíhá šetření PČR, 

tuto pasáţ je třeba vypustit. 

JUDr. Mgr. M. Škop, Ph.D.: Je třeba odsoudit útoky, vyjádřit podporu panu profesorovi, přihlásit 

se ke svobodě projevu, ale nelze nepřípustně zasahovat do trestního 

řízení. 

Prof. PhDr. J. Hroch, CSc.: Státní zástupce kvalifikoval věc jako trestný čin, který se stal na 

filozofické fakultě, na určité katedře. 

 

JUDr. Mgr. M. Škop, Ph.D.: O tom, ţe došlo ke spáchání trestného činu, můţe rozhodnout jen soud 

svým pravomocným rozsudkem. 

Mgr. Jan Čech: Co chceme sdělit? Odsuzujeme násilí páchané na členu AS. 

Doc. PhDr. J. Bednaříková, CSc.: Navrhuji vypustit spornou pasáţ, ale jinak dikci ponechat, aby 

bylo jasné, proč stanovisko přijímáme. 

 

Návrh znění stanoviska: 

 

Akademický senát Masarykovy univerzity byl již několikráte seznámen s případem anonymních e-

mailů, odesílaných v letech 2008 až 2009 členu akademické obce a Akademického senátu MU, prof. 

PhDr. Jaroslavu Hrochovi, CSc.  

 Protože některé narážky v anonymních dopisech souvisejí s míněním vysloveným v článku, 

který Jaroslav Hroch publikoval v časopise Universitas č. 1 z roku 2008, chce se AS MU jednoznačně 

postavit na obranu svobody vyjádření vědeckého, odborného i občanského názoru kterýmkoli 

příslušníkem akademické obce.  Tato svoboda je a vždy byla hybnou příčinou pokroku v lidském 

myšlení i konání a též měřítkem vyspělosti society. 

 Profesoru Jaroslavu Hrochovi Akademický senát MU vyslovuje svou morální podporu a 

rozhodně odsuzuje jak obsah dopisů, tak také formu, kterou mu byly zasílány. 

 

Předseda AS dal hlasovat o předloţeném návrhu na přijetí stanoviska AS MU. Počet přítomných 

členů před zahájením hlasování byl 36 (celkem tři senátoři opustili zasedání před tímto hlasováním) 

 

Hlasování o návrhu rozpočtu MU na rok 2010 

Pro:  33 

Proti:    0 

Zdrželi se:   3 
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Návrh byl schválen 

 

 

 

 

Další zasedání AS MU: 

 

3. května 2010 v 16 hod. 

ve velké zasedací místnosti rektorátu MU 
 

 

 

 

Zapsal:  Jaromír Šín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 

 

TABULKA ÚČASTI 

 

Zasedání Akademického senátu MU dne 19. 4. 2010 

Komora akademických pracovníků 

 
 přítomen nepřítomen 

Právnická fakulta   

doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.  X 

doc.JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. X  

JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D. X  

Lékařská fakulta   

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph. D. X  

Prof. MUDr. Marie Nováková, Ph. D. X  

RNDr. Josef Tomandl, Ph. D. X  

Přírodovědecká fakulta    

RNDr. Miroslav Kolář, CSc. X  

doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph. D. X  

RNDr. Milan Alberti, CSc. X  

Filozofická fakulta   

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc X  

Prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc. X  

Jeffrey A. Vanderziel, B. A. X  

Pedagogická fakulta   

doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. X  

doc. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. X  

PaeDr. Jan Šťáva, CSc. X  
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Ekonomicko-správní fakulta   

Ing. Radoslav Škapa, Ph. D. X  

Ing. Vladimír Ţítek, Ph.D. X  

doc. PhDr. Růţena Lukášová, CSc. X  

Fakulta informatiky   

doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc. X  

doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph. D. X  

doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc. X  

Fakulta sociálních studií   

doc. PhDr. Zdeněk Kříţ, Ph.D. X  

PhDr. Petr Suchý, Ph.D. X  

PhDr. Zdeněk Sychra, Ph. D. X  

Fakulta sportovních studií   

PaedDr. Zdeněk Janík   X 

PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D.  X 

PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph. D. X  

Mimofakultní   

Libor Štěpánek X  

 

 

 

 
 

 

TABULKA ÚČASTI 

 

Zasedání Akademického senátu MU dne 19. 4. 2010 

Komora studentů 

 

 

 přítomen nepřítomen 

Právnická fakulta   

Jana Kralovianska  omluvena 

Mgr. Veronika Kudrová  omluvena 

Lékařská fakulta   

MUDr. Martin Pešl X  

Bc. Martin Vrubel X  

Přírodovědecká fakulta   

Mgr. Jan Čech X  

Mgr. Zdeněk Ručka X  

Filozofická fakulta   

Mgr. Kamila Mesiarkinová X  

Mgr. Jiří Ţoudlík X  

Pedagogická fakulta   

Mgr. David Solnička X  

Bc. Petr Ducháček X  

Ekonomicko -správní  fakulta   

Ing. Šárka Nedělová X  

Bc. František Churý X  

Fakulta informatiky   

Mgr. Martin Kyselák X  
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Mgr. Pavel Troubil X  

Fakulta sociálních studií   

Bc. Dalibor Jenne X  

Bc. Petr Soukeník X  

Fakulta sportovních studií   

Mgr. Barbora Jalovecká  omluvena 

Bc. Jiří Sedláček  X 

 

 

 

 
 

 


