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 Akademický senát Masarykovy univerzity  

 Zápis z řádného zasedání ze dne 18. 1. 2010 

 

 

 

 

Přítomni: senátoři uvedení v tabulce účasti, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu – celkem 34 
 

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

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

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

  doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., prorektor pro strategii a vnější vztahy 

               

Program: 

 
 

1. Pravidla rozdělování prostředků na Masarykově univerzitě pro rok 2010  

 

2. Změna Statutu Masarykovy univerzity – návrh na zřízení pracoviště CERIT 

 

3. Změna Statutu Lékařské fakulty  

 

4. Změna volebního a jednacího řádu Akademického senátu Lékařské fakulty 

 

5. Návrh na doplnění Vědecké rady Masarykovy univerzity  

 

6. Různé 

 

 

 

Jednání zahájil pan předseda AS MU, uvítal senátory na 1. zasedání v novém roce a konstatoval 

usnášení schopnost AS MU. 

 

 

Ad 1)  Pravidla rozdělování prostředků na Masarykově univerzitě pro rok 2010 

 

Mgr. Čech navrhl odklad jednání o pravidlech rozdělování prostředků na Masarykově univerzitě pro 

rok 2010 a navrhl hlasovat o schválení programu jednání AS MU. Pan předseda AS MU nechává o 

schválení programu jednání AS MU hlasovat. 

 

Výsledek hlasování o schválení programu jednání AS MU: 

 

Pro: 25 senátorů. 

 

Program jednání AS MU byl schválen. 

 

Pan rektor uvítal všechny na 1. zasedání AS MU v novém roce a konstatoval, ţe rozpočet není nijak 

zvlášť potěšující. Pan rektor sdělil, ţe se snaţili dlouze a odpovědně nalézt úpravu rozpočtu, která by 

zohlednila velké mandatorní výdaje, co Masarykova univerzita má. Masarykova univerzita vstupuje do 

riskantního období, se kterým jsou spojeny vysoké náklady. Pan rektor uvedl, ţe nakonec předkládá 

pravidla rozpočtu zhruba v podobě, jako v posledních 6 – 7 letech. Důvody jsou pro to následující: 1) 

Pan rektor nemá v tuto chvíli k dispozici lepší pravidla, 2) některé změny financování v ČR jiţ 
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proběhly, ale MŠMT teď předloţilo návrh zcela nového přerozdělování financí – platnost od 2011 a 3) 

rozpočet Masarykovy univerzity je kompromisem, doba je nejistá a pan rektor nechce novým 

modelem rozpočtu znejistit situaci na univerzitě. 

 

Pan kvestor přednesl prezentaci pravidel a předkládaného modelu rozpočtu na rok 2010. 

 

Výchozí situace: 

 

1) Masarykova univerzita vstupuje do roku 2010 v období přípravy projektů; 

2) Masarykova univerzita vstupuje do posledního roku realizace Programu 233330; 

3) Změna financování výzkumu a vývoje; 

4) Změna financování specifického výzkumu; 

5) Očekává se změna na příjmové straně normativního příspěvku; 

6) Očekává se zavedení metody Full Economy Costing pro uplatňování nepřímých nákladů 

v projektech; 

7) Dopad změny zvýšení DPH o 1%; 

8) Limitování financovaných studentů; 

9) Nezbytnost zajistit v roce 2010 mandatorní výdaje (zahrnující např. spolufinancování 

VaVpI, atd.) 

 

Sestavení rozpočtu 

Pan kvestor uvedl, ţe namísto původních dvou pravidel budou pouze jedna – Pravidla pro sestavení 

rozpočtu a hospodaření 2010. Rozpočet bude předkládán ve dvou částech – investiční a neinvestiční. 

Pan kvestor sdělil, ţe konečným rozhodnutím je ponechat stávající výpočet beze změny, zachovat 

strukturu co byla, ovšem provést drobné změny (změny týkající se zaměstnanců, změny související 

s nedotačními odpisy fakult.) 

 

Pravidla hospodaření 

Pan kvestor konstatoval, ţe nebudou uplatňovány limity FRIM. 

 

Na závěr své prezentace pan kvestor informoval, ţe se v roce 2010 předpokládá provedení 

komplexního finančního auditu. 

 

Pan předseda AS MU předal slovo předsedovi Ekonomické komise, panu doktoru Ţítkovi, který 

rekapituloval jednání Ekonomické komise týkající se pravidel rozdělování prostředků na Masarykově 

univerzitě pro rok 2010 ze středy 13.1.2010. Pan předseda Ekonomické komise sdělil, ţe rozeslal zápis 

ze zasedání Ekonomické komise a konstatoval, ţe k návrhu pravidel byly vzneseny námitky ze strany 

několika fakult – Lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty.  

 

Diskuse:  

 

Zástupci Přírodovědecké fakulty uvedli, ţe skutečnost, ţe nedotační odpisy si mají fakulty platit samy, 

povaţují za zásadní změnu Pravidel a z důvodu časového presu nebyli schopni tyto změny projednat. 

Lékařská fakulta i Přírodovědecká fakulta jsou výzkumné fakulty a vnímají to jako postih. 

Přírodovědecká fakulta dále uvedla, ţe přichází o 27 mil. Kč. 

 

Pan rektor konstatoval, ţe Masarykova univerzita se neprezentuje jako výzkumná univerzita, 

Masarykova univerzita je výzkumnou univerzitou. Dále pan rektor uvedl, ţe se jedná o hru s čísly, ale 

ne z jejich strany. Sdělil, ţe Přírodovědecká fakulta do sumy nepočítá investiční rozvoj univerzity a 

spoustu dalších záleţitostí. Pan rektor konstatoval, ţe na projednávání rozpočtu bylo dostatek času, 

jednání se odkládat nemusí.  

 

Pan rektor dále sdělil, ţe velký meziroční pokles Lékařské fakulty není úplně šťastný, Lékařská 

fakulta nekopírovala růst počtu studentů jako ostatní fakulty. Lékařská fakulta meziročně klesá 

způsobem, který není určitě dobrý. 
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Pan kvestor uvedl, ţe není pravdou, ţe se v minulosti nedanily výzkumné záměry. Pan kvestor sdělil, 

ţe povaţuje to, co je teď navrţeno, za vyváţené. Otázka jakéhokoliv jiného nastavení by vehnala do 

diskuse nefinanc. studenty. 

 

Pan předseda AS MU předal slovo zástupcům studentské komory AS MU z Přírodovědecké fakulty. 

 

Zástupci studentské komory AS MU z Přírodovědecké fakulty uvedli, ţe je nutné zohlednit časovou 

souvislost – jak probíhala jednání o rozpočtu, nestačily se zohlednit připomínky. Lékařská fakulta 

bude hospodařit s mankem 22 mil. Kč. Největší propady jsou tam, kde jsou výzkumné záměry. Do 

rozpočtu se nepromítl slib vedení, ţe OPVK nebude daněno. Pokud pravidla teď projdou, 

Přírodovědecká fakulta i Lékařská fakulta se stanou nekonkurenceschopnými pro akademické 

pracovníky. Zástupci studentské komory AS MU z PřF ţádají solidaritu, některé fakulty jsou 

zaměřeny na výzkum, některé na vzdělávání. Srovnání s fakultami jiných vysokých škol: 

Přírodovědecká fakulta vychází nejlépe: student: zaměstnancům, ale nejvyšší odvody fakulty pro celou 

univerzitu. 

 

Pan rektor uvedl, ţe tady nikdo s nikým nebojuje, nikdo tady „nepřipravoval zbraně.“ Výzkumné 

záměry byly řešeny na různých fakultách různě. Způsob řešení byl na Přírodovědecké fakultě zvolen 

nešťastně. Dobré důvody má i to, ţe institucionální podpora se rozděluje fakultám tak, jak vznikla. Jak 

to, ţe naše Přírodovědecká fakulta je nejvýkonnější? Na univerzitě jsou dány podmínky, aby 

Přírodovědecká fakulta nejvýkonnější byla. Budují se infrastruktury se solidaritou jiných fakult. 

Z hlediska vedení univerzity je nesrovnatelná situace na Lékařské fakultě a Přírodovědecké fakultě. 

Na Přírodovědecké fakultě problémy leţí jinde neţ v modelu rozdělování rozpočtu. 

 

Pan kvestor konstatoval, ţe se jedná o nejvyváţenější rozpočet, jak se podařil sestavit ve vztahu ke 

všem okolnostem. Uvnitř vedení byly vedeny ostré diskuse – jak se začnou rozkrývat všechny 

nesystémovosti, zavede se nová metodu, zůstaneme jak „nazí v trní“. K argumentaci situací UK a 

UPOL pan kvestor uvedl, ţe se musí započítat rekonstrukce Kotlářské, atd.. Pan kvestor dále sdělil, ţe 

vedení univerzity řeklo, ţe OPVK nebude daněno pro rok 2009, aby bylo podpořeno zahájení 

projektů. Pokud OPVK vytváří náklady, je to chyba. Některé projekty jsou „toxické“. 

 

Pan rektor na senátory apeloval, aby na otázku rozpočtu pohlíţeli bez emocí a vcelku. Pan rektor dále 

konstatoval, ţe kaţdá činnost, kterou děláme, má kromě výnosů i náklady. Lze se bavit o tom, ţe 

náklady jsou příliš vysoké, ale nejsou. Pan rektor řekl, ţe je přesvědčen, ţe některé náklady, pokud by 

se neprováděly na centrální úrovni, ale na decentralizované, byly by vyšší. Musíme o náklady 

rozumně podělit. Tento rozpočet to léta dokázal balancovat. Jsme schopni meziroční výpady různě 

kompenzovat. Základní principy ale musí být zachovány. 

 

Pan předseda AS MU předal slovo zástupcům Lékařské fakulty. 

 

Zástupci Lékařské fakulty uvedli, ţe Lékařská fakulta je obsazena ze 120%, nemá prostorovou 

kapacitu navyšovat studenty. Nákladovost na studenta je na kaţdé fakultě jiná. Zástupci Lékařské 

fakulty dále sdělili, ţe podporují to, co zaznělo z úst zástupců Přírodovědecké fakulty, cítí solidaritu 

s ostatnímu fakultami, pro Lékařskou fakultu je tento návrh demotivující. V návrhu není zohledněno 

mnoho faktorů, jedná se o provizorium na tento rok. 

 

Pan rektor konstatoval, ţe k návrhu proběhlo normální připomínkové řízení.  

 

Pan prorektor Bek sdělil, ţe se obává, ţe zájmy jsou konfliktní a rozhodování bude všechny mírně 

bolet. Bude hůř všem. Debata o rozpočtu by měla být vedena i v kontextu jiných skutečností na 

univerzitě. 4. prioritní osa ve VaVpI – 60% Přírodovědecká fakulta, zbytek připadne na ostatní 

fakulty. Hodnota konsenzu je vysoká, 15% spoluúčasti půjde napříč MU. Bude to mít na rozpočet MU 

podstatně větší dopad, neţ zda započteme zaměstnance tak či onak. 
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Pan předseda AS MU nechává hlasovat o odloţení hlasování o Pravidlech rozdělování prostředků na 

Masarykově univerzitě pro rok 2010 

 

Výsledek hlasování o odložení hlasování o Pravidlech rozdělování prostředků na Masarykově 

univerzitě pro rok 2010: 

 

Pro: 10 

Proti: 20 

Zdrţeli se hlasování: 3 

 

Odložení hlasování o Pravidlech rozdělování prostředků na Masarykově univerzitě pro rok 2010 

nebylo schváleno.  

 

Část senátorů odchází ze zasedací místnosti, přítomno je 24 senátorů. 

 

Výsledek hlasování o schválení Pravidel rozdělování prostředků na Masarykově univerzitě pro 

rok 2010: 

 

Pro: 23 

Proti: 0 

Zdrţeli se hlasování: 1 

 

Pravidla rozdělování prostředků na Masarykově univerzitě pro rok 2010 byla schválena.  

 

Pan rektor poděkoval AS MU, ţe přijal Pravidla. 

 

 

Ad 2) Změna Statutu Masarykovy univerzity – návrh na zřízení pracoviště CERIT 

 

Pan rektor sdělil, ţe je zde přítomen pan prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., děkan Fakulty informatiky a 

pan doc. RNDr. Václav Račanský, CSc., ředitel ÚVT MU. Pan rektor dále konstatoval, ţe veškeré 

finanční náleţitosti Centra vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních 

technologiích Masarykovy univerzity jsou ošetřeny. 

 

Pan kvestor dále poukázal na skutečnost, ţe největší podíl financování Centra bude z OP VaVpI. Poté, 

co bude projekt přijat , náklady ponesou Fakulta informatiky a Ústav výpočetní techniky. 

 

Pan děkan Zlatuška a pan ředitel Račanský hovořili na téma činnosti Centra. 

 

Výsledek hlasování o schválení změny Statutu Masarykovy univerzity - návrhu na zřízení 

pracoviště CERIT: 

 

Pro: 24 

Proti: 2 

Zdrţeli se hlasování: 8 

 

Změna Statutu Masarykovy univerzity - návrh na zřízení pracoviště CERIT- byla schválena.  

 

 

Ad 3) Změna Statutu Lékařské fakulty  

 

Výsledek hlasování o změně Statutu Lékařské fakulty: 

 

Pro: 33 

Proti: 0 
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Zdrţeli se hlasování: 0 

 

Změna Statutu Lékařské fakulty byla schválena.  

 

 

Ad 4) Změna volebního a jednacího řádu Akademického senátu Lékařské fakulty 

 

Výsledek hlasování o změně volebního a jednacího řádu Akademického senátu Lékařské 

fakulty: 

 

Pro: 34 

Proti: 0 

Zdrţeli se hlasování: 0 

 

Změna volebního a jednacího řádu Akademického senátu Lékařské fakulty byla schválena.  

 

 

Ad 5) Návrh na doplnění vědecké rady Masarykovy univerzity  

 

Pan rektor ke zdůvodnění návrhu uvedl, ţe členem vědecké rady je vţdy děkan určité fakulty, pan 

rektor ponechává vţdy i minulého děkana. Jedná se o jiţ jmenované děkany. 

 

Pan předseda AS MU sdělil, ţe Studentská komora AS MU navrhla tajné hlasování. 

 

Výsledek hlasování o osobách skrutátorů: 

 

Pro: 32 

Proti: 0 

Zdrţeli se hlasování: 2 

 

Osoby skrutátorů byly schváleny. 

 

 

Výsledek hlasování o jmenování pana prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc. členem Vědecké rady 

Masarykovy univerzity: 

 

Celkově odevzdaných lístků: 34 

 

Pro: 25  

 

Jmenování pana prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc. členem Vědecké rady Masarykovy univerzity 

bylo schváleno. 

 

 

Výsledek hlasování o jmenování pana Mgr. Jiřího Nikodýma, Ph.D. členem Vědecké rady 

Masarykovy univerzity: 

 

Celkově odevzdaných lístků: 34 

 

Pro: 31 

 

Jmenování pana Mgr. Jiřího Nikodýma, Ph.D. členem Vědecké rady Masarykovy univerzity 

bylo schváleno. 
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Ad 6) Různé 

 

Pan prorektor Bek senátory pozval na seminář z cyklu Hodnocení kvality vysokých škol s názvem 

Současné trendy v hodnocení kvality.Pan prorektor uvedl, ţe se jedná o agendu, které se Masarykova 

univerzita dlouhodobě věnuje a informoval, ţe bude rozeslána hromadná pozvánka.  

 

 

 

 

 

 

Pan předseda AS MU ukončil zasedání AS MU a poděkoval za účast. 

 

 

 

Další zasedání AS MU bude 15. března 2010. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Martina Daňková      

 

 

 

 

 

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. 

Předseda Akademického senátu MU 
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Příloha č. 1 

 

TABULKA ÚČASTI 

 

Zasedání Akademického senátu MU dne 18. 1. 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  

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.  omluven 

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

Mimofakultní   

Libor Štěpánek X  
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TABULKA ÚČASTI 

 

Zasedání Akademického senátu MU dne 18. 1. 2010 

Studentská komora  

 

 

 přítomen nepřítomen 

Právnická fakulta   

Jana Kralovianska X  

Mgr. Veronika Kudrová X  

Lékařská fakulta   

MUDr. Martin Pešl X  

Martin Vrubel X  

Přírodovědecká fakulta   

Mgr. Jan Čech X  

Mgr. Zdeněk Ručka X  

Filozofická fakulta   

Mgr. Kamila Mesiarkinová  omluvena 

Jiří Ţoudlík  omluven 

Pedagogická fakulta   

Bc. David Solnička  X 

PhDr. Mgr. Pavel Vyhňák  X 

Ekonomicko -správní  fakulta   

Ing. Šárka Nedělová X  

Bc. František Churý X  

Fakulta informatiky   

Mgr. Martin Kyselák X  

Bc. 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 

 

 

 

 
 


