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 Akademický senát Masarykovy univerzity  

 Zápis z řádného zasedání ze dne 1. 11. 2010 

 

 

Přítomni: senátoři uvedení v prezenční listině a v tabulce účasti, která tvoří přílohu č. 1 tohoto 

zápisu; při zahájení zasedání AS MU bylo přítomno 35 senátorů 
 

Hosté:  prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., rektor 

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

  Mgr. et Mgr. Jiří Nantl, LL.M., ředitel právních a korporátních vztahů 

   

             

Program: 

1. Účast Masarykovy univerzity v projektu Biotechnologický park Brno 

2. Práce komise pro přípravu rozpočtu na rok 2011 

3. Volba člena studentské komory AS MU jako náhradníka do RVŠ 

4. Různé 
 

 

Jednání zahájil předseda studentské komory AS MU za krátkodobě nepřítomného předsedu. Uvítal na 

zasedání senátorky, senátory i hosty a konstatoval usnášení schopnost AS MU. Poţádal pana rektora o 

úvodní slovo k prvnímu bodu programu. Během zahajovací řeči místopředsedy se na zasedání dostavil 

předseda AS MU. 

 

Ad 1) Účast Masarykovy univerzity v projektu Biotechnologický park Brno 

 
Rektor:  V rámci spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou jiţní Moravy má MU zájem na 

účasti v projektu Biotechnologický park Brno, který připravila společnost Biology 

Park Brno s.r.o.; Krajská hospodářská komora jiţní Moravy je jediným společníkem 

této s.r.o. Bliţší podrobnosti uvede ve své prezentaci pan kvestor. 

 
Kvestor: Masarykova univerzita uzavřela se společností Biology Park Brno s.r.o. smlouvu o 

spolupráci při realizaci projektu. Společnost projekt připravila v rámci operačního 
programu Podnikání a inovace, program Prosperita, výzva III (veřejná podpora). 
Registrační ţádost byla dne 9. 8. 2010 posouzena jako přijatelná a společnost byla 
poţádána o dokončení přípravy projektu a předloţení plné ţádosti se všemi povinnými 
přílohami v termínu do 31. 12. 2010. Předmětem projektu je vybudování nového 
biotechnologického parku v Brně, jehoţ základním smyslem je podpořit hospodářský 
rozvoj regionu, rozvoj konkurenceschopnosti a přenos výsledků výzkumu a vývoje v 
oblasti biomedicínských a biotechnologických aplikací na trh. V případě realizace 
projektu by jeho provozní fázi měla zabezpečovat společnost Biology Park Brno, a.s., 
která má vzniknout transformací společnosti Biology Park Brno s.r.o. Počítá se s 10% 
majetkovou účastí MU v akciové společnosti, která by měla být realizovaná 
nepeněţitým vkladem v hodnotě cca 4 000 000,- Kč. Předpokladem pro takovou 
spolupráci je vydání kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nový inkubátor by měl 
být umístěn v blízkosti jiţ existujícího zařízení INBIT v areálu UKB. 

Diskuse: 
 

Mgr. Čech: S jakým vkladem lidských zdrojů ze strany MU se počítá? 

Kvestor: Počítáme, ţe spolupráci budou v první fázi zajišťovat odbory rektorátu, a to odbor 
projektové podpory a investiční odbor. 
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Rektor: Ve věci s konečnou platností rozhodne Správní rada MU, zda vydá předchozí písemný 
souhlas s účastí MU včetně účasti majetkové v zamýšlené akciové společnosti. Před 
předloţením věci SR je třeba znát názor AS. 

 

Předseda AS poděkoval za prezentaci a dal o předloţeném návrhu hlasovat. 

 

Hlasování o návrhu účasti MU v projektu Biotechnologický park Brno: 

 

Počet přítomných členů před zahájením hlasování byl 35. 

 

Pro:  32 

Proti:    0 

Zdrželi se:   3 

 

Návrh účasti MU v projektu Biotechnologický park Brno byl schválen. 

 

 

Ad 2) Práce komise pro přípravu rozpočtu na rok 2011 
 

Úvodní slovo přednesl pan rektor. Připomněl základní údaje o rozpočtových opatřeních vlády a 

MŠMT ČR pro roky 2010 a 2011ve vztahu k vysokým školám, jak je podrobně popsal na minulém 

zasedání AS (viz zápis ze zasedání dne 20. 9. 2010). Zmírnění nepříznivých dopadů přislíbili předseda  

vlády i ministr školství. Ve prospěch VŠ má dojít k přesunu prostředků mezi kapitolami státního 

rozpočtu a dále má dojít k vyhlášení nové výzvy v rámci operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost – prostředky ve výši jedné miliardy Kč budou určeny pro mimopraţské VŠ. 

Poté předal slovo panu kvestorovi. 

 

Pan kvestor v rámci prezentace rozebral základní východiska pro sestavování rozpočtu na rok 2011. 

První návrh pravidel pro zahájení diskuse a vyjednávání se bude soustředit na normativní sloţku a 

předběţně stanoví metodiku rozdělování a odvodů do centralizovaných prostředků. Pracovní základ 

bude tvořit stávající metoda ukazatelů s koeficienty váhy: 

   počet studentů  –   0,3 

   počet zaměstnanců –   0,4 

   vyuţívaná plocha –   0,4 

   hospodářský výsledek – - 0,1 

Dojde k regulaci centralizovaných aktivit (centralizovaných součástí) a k opětovnému rozdělení 

pravidel pro sestavování rozpočtu a pravidel hospodaření. První návrhy obdrţí AS MU v prosinci, 

v lednu 2011 pak obdrţí první návrh rozpočtu, budou-li v té době k dispozici potřebné údaje z MŠMT. 

 

Diskuse: 
 

Předseda AS: Na setkání předsedů akademických senátů naší univerzity, které proběhlo v souvislosti 
s přípravami volby kandidáta na funkci rektora, tlumočili zástupci PřF a LF nesouhlas 
s některými návrhy pravidel pro přípravu rozpočtu a další zástupci pak obavu, ţe dojde 
ke krácení fakultních rozpočtů, ne však rozpočtů RMU a ÚVT. 

Rektor:  Počítá se samozřejmě s redukcí i na RMU i na ÚVT. 

 

Prof. Navrátil: Jaké je sloţení komise? 

Kvestor: Ukázal sloţení komise. 

Rektor:  Členy nominovaly jednotlivé fakulty. 

 

Doc. Zajíčková:   Jak to bude se součástí CEITEC, která nemá ţádné studenty? 

Kvestor: Součásti MU jako CEITEC, IBA, SKM jsou financovány z účelových zdrojů, které 

nelze čerpat volně. Jejich odvod bude činit 4% obratu v komerční činnosti. CEITEC a 

IBA nebudou MU odčerpávat ţádné peníze. 
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Mgr. Ručka: Je moţné komunikovat s poskytovateli prostředků na projekty přímo bez 

prostřednictví MŠMT? 

Rektor: To moţné není, i kdyţ MŠMT nekoná a MU, stejně jako jiné vysoké školy, má potíţe. 

Velkým rizikem pro MU je spoluúčast při financování projektů. Dalším rizikem je pro 

nás forma splácení dluhu za UKB strháváním z dotace MŠMT při současném krácení 

dotace. 
 

Mgr. Čech: Čas na seznámení s pravidly bude, ale nebude k dispozici model rozpočtu. Nebude 
více času na rozpočet, navrhuji ještě jedno zasedání AS. 

Rektor: Je moţné uspořádat další zasedání, vedení MU je připraveno na diskusi. 

Předseda AS: Upozorňuji, ţe AS se k rozpočtu vyjadřuje, ale přímo měnit ho nemůţe. 

Rektor: Jsme připraveni provést změny, přijmout lepší alternativy. Osobně jsem proti 
existenčnímu ohroţení některé součásti, pokud by to sama nezavinila. 

 

Mgr. Ručka: V období od začátku prosince do konce ledna je třeba svolat pracovní schůzku. 

Doc. Zajíčková:   Navrhuji, aby byl v prosinci předloţen i model. 

Kvestor: Je to moţné, ale je to komplexní model, vyţaduje podrobné vysvětlení. 

Prof. Matyska: Proto vznikla komise, která se bude věnovat věci několik měsíců, její členové z fakult 
budou fakulty informovat. Není jasné, proč se situace opakuje. Věříme nebo nevěříme 
komisi, která pracuje tři čtvrtě roku? Já v ní pracuji také. Je třeba schválit pokud 
moţno spravedlivá pravidla. 

Předseda AS: Připomínám, ţe pracovní skupiny jsou dvě – komise a pracovní skupina AS, jejíţ 
předsedou je pan Ing. Ţítek. 

 

 

Ad 3) Volba člena studentské komory AS MU jako náhradníka do RVŠ 
 

Předseda AS vyzval předsedu studentské komory, aby přednesl návrh. Studentská komora navrhuje, 

aby jako nový náhradník do RVŠ byl zvolen její člen pan Bc. Martin Vrubel. Předseda dal o návrhu 

přímo hlasovat v plénu. 

 

Hlasování při volbě náhradníka do RVŠ: 

 

Počet přítomných členů před zahájením hlasování byl 32. 

 

Pro:  31 

Proti:    0 

Zdržel se:   1 

 

Pan Bc. Martin Vrubel byl zvolen náhradníkem do RVŠ za MU. 

 

 

Ad 4) Různé 
 

a) Předseda AS MU informoval o obsahu jednání s předsedy AS fakult o organizaci volby 

kandidáta na funkci rektora. Předsedové doporučují, aby AS MU vyhlásil volbu co nejdříve, nejlépe 

jiţ v prosinci t.r. nebo v lednu 2011, aby nominovaní kandidáti měli dost času představit se na 

jednotlivých fakultách. Předseda AS MU doporučuje a navrhne AS MU, aby volbu vyhlásil v lednu a 

přihlašovací období mohlo začít od února. 

 

b) Předseda studentské komory AS MU představil dva nové členy z ESF, pana Ing. 

Michala Putnu a pana Bc. Pavla Šímu. 
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c) Připomínky k dynamickému nákupnímu systému 

 

RNDr. Tomandl:  DNS není dynamický, kdyţ dodání objednaného zboţí trvá čtyři měsíce. Značně 

komplikuje práci poţadavky na předstih i u běţných kancelářských potřeb. To vede 

k neţádoucímu předzásobení. Systém neobsahuje všechny potřebné poloţky. Jde o 

nákup za nejniţší cenu bez ohledu na kvalitu. Jsou ohroţeny termíny pro ukončení 

financování na projektech před koncem roku. Systém nerozlišuje kusy a balení. Chci 

apelovat na pana kvestora, aby systém byl dynamický. 

Předseda AS: Negativní zkušenosti se systémem potvrzují a na uvedené nedostatky upozorňují i 

předsedové AS fakult. 

Rektor: Víme o potíţích, ale museli jsme DNS zavést, je to jeden z důsledků napojení na 

evropské strukturální fondy. Musíme se snaţit učinit systém lepším. 

Kvestor: Z prostředků na operační programy ve výši jedné miliardy činí nákupy 250 miliónů. 

MŠMT povaţuje náklady vynaloţené bez vyuţití DNS za neuznatelné. Z toho 

vznikají ztráty – vrácení dotace a sankce. Rámcové kontrakty nemůţeme vyuţívat 

podle původní představy. ÚOHS udělil za pouţití rámcových kontraktů na veřejné 

zakázky pokuty Univerzitě Palackého v Olomouci a Univerzitě Hradec Králové. 

Potíţe činí sběr poţadavků z jednotlivých součástí MU. Katalog výrobků se neustále 

doplňuje. Máme osm druhů DNS, z toho jeden je na nákup kancelářských potřeb, 

cyklus se zkracuje. DNS se netýká speciálních komodit. Z rozhodnutí rektora se DNS 

nevztahuje na překlady, tiskařské práce a na nákup knih. V rámci operačních 

programů je třeba DNS uţívat. Na MŠMT nyní není s kým o této problematice jednat. 

RNDr. Tomandl:   Je měsíční lhůta dodávky opravdu reálná? 

Kvestor: Nyní by to měly být nejdéle dva měsíce od objednání. 

Mgr. Nantl: Připomínám, ţe právní podstatou DNS je rámcová smlouva. 

Doc. Zajíčková:   Potřebujeme včas doklady do monitorovacích zpráv. 

Kvestor: Zde jde o řešitelný technický problém. 

 

 

Předseda AS MU připomněl, že nejbližší řádné zasedání senátu bude 6. prosince 2010. 
Poté předseda poděkoval přítomným za účast a v 18.00 hod. ukončil zasedání. 

 

 

 

 

Zapsal: Jaromír Šín     

 

 

 

 

Doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., předseda AS MU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Příloha č. 1 

 

 

TABULKA ÚČASTI 

 

 

Zasedání Akademického senátu MU dne 1. 11. 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.  omluven 

Jeffrey A. Vanderziel, B.A.  omluven 

Pedagogická fakulta   

Doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. X  

Doc. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. X  

PaeDr. Jan Šťáva, CSc.  X 

Ekonomicko-správní fakulta   

Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. X  

Ing. Vladimír Ţítek, Ph.D. X  

Ing. Alena Klapalová, Ph.D. 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   

PhDr. Mgr. Libor Štěpánek, Ph.D. X  
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TABULKA ÚČASTI 

 

 

Zasedání Akademického senátu MU dne 1. 11. 2010 

Studentská komora  

 

 

 

 přítomen nepřítomen 

Právnická fakulta   

Jana Kralovianska X  

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  omluven 

Ekonomicko -správní  fakulta   

Ing. Michal Putna X  

Bc. Pavel Šíma X  

Fakulta informatiky   

Mgr. Martin Kyselák X  

Mgr. Pavel Troubil X  

Fakulta sociálních studií   

Bc. Zdislava Martinková X  

Bc. Petr Soukeník X  

Fakulta sportovních studií   

Mgr. Barbora Jalovecká, Ph.D.  X 

Bc. Petr Janáček X  

 

 

 

 
 


