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         Č. j. MU/49464/2010/RMU 

 

Zápis č. 2/2010 (35) 
z jednání Správní rady Masarykovy univerzity dne 6. září 2010 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Přítomni za MU: rektor Fiala, pror. Bek, kvestor Janíček, tisková mluvčí Fojtová, kancléřka 

Zlatušková 

 

 

Jednání řídil předseda Správní rady MU ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec.   

 

Celkem přítomno 7 členů Správní rady.  

 

 

Navržený program Správní rady Masarykovy univerzity byl schválen všemi hlasy (nikdo 

nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování). 

 

 

Program jednání:  

 

1. Projednání návrhu Dlouhodobého záměru MU na roky 2011 – 2015 podle § 15 odst. 2 

písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů, v platném znění  

2. Různé. 

 

 

Záznam jednání a přijatá usnesení: 

 

 

K bodu 1  

 

Pror. Bek podrobně seznámil Správní radu s postupem přípravy Dlouhodobého záměru MU 

na roky 2011 – 2015, hlavními východisky, obsahem jednotlivých kapitol a procesem 

schvalování. Poděkoval členům SR za aktivní účast v obou kolech připomínkového řízení a za 

všechny podněty, které vznesli. 

 

Správní rada Masarykovy univerzity prodiskutovala návrh Dlouhodobého záměru MU na 

roky 2011 – 2015 v souladu s § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění a hlasy všech přítomných 

(nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování) přijala závěr:  

 

 „Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, 

projednala a bere na vědomí předložený text „Dlouhodobý záměr Masarykovy univerzity na 

roky 2011 – 2015“.“ 
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K bodu 2  

 

2.1 Kvestor Janíček informoval o finančních závazcích MU a seznámil SR s ekonomickým 

výhledem a možnými riziky vyplývajícími z těchto závazků pro ekonomickou stabilitu MU. 

 

2.2 Tisková mluvčí Fojtová seznámila SR s analýzou postavení MU na mediálním trhu ve 

srovnání s Univerzitou Karlovou a Univerzitou Palackého.  

 

2.3 Následující jednání Správní rady MU se uskuteční dle potřeby do konce roku 2010.  

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Iva Zlatušková    Schválil: Lukáš Evžen Martinec,  

       předseda Správní rady MU  

 

 

Ověřila: Alena Štětková,  

místopředsedkyně Správní rady MU 


