
Zápis ze schůze Volební a mandátové komise konané dne 6.2.2018. 
 
Přítomní:  
Pavel Lízal, Milan Baláž, Milan Brázdil, Oldřich Florian, Zdeněk Hodis, Daniel Kerekeš  
 
Nepřítomní:  
Alexandra Bečková, Jiří Špalek, Michal Vlček, Ondřej Vymazal 
 
Body programu schůze Volební a mandátové komise (VaMK) AS MU:  
1) Seznámení členů komise s činností Volební a mandátové komise   
2) Informace o přípravě novely Volebního řádu AS MU. 
 
1) Seznámení členů komise s činností komise   
• předseda komise dr. Pavel Lízal seznámil členy komise s webovými stránkami akademického 

senátu, kde najdou potřebné informace pro činnost komise - složení Volební a mandátové 
komise, složení Obvodních volební komisí a Volební řád MU 

• k Obvodním volebním komisím dr. Lízal poznamenal, že by bylo vhodné, aby byly komise 
nejlépe pěti členné, aby v případě rezignace nebo zaniknutého mandátu jednoho člena 
komise tato nepřestala být funkční 

• dále byla podrobně představena činnost komise - 1) organizace a dohled nad volbami do AS 
MU v době končícího volebního období senátu, 2) v průběhu volebního období nově 
zvoleného senátu komise povolává náhradníky v případě, že zanikne mandát některé 
senátorce nebo senátorovi a 3) organizace a dohled nad doplňovacími volbami v případě, 
že již nejsou k dispozici v daném volebním obvodu žádní náhradníci 

• specifickým úkolem, který čeká komisi v tomto volebním období je příprava podnětů pro 
novelizaci Volebního řádu (VŘ) AS MU, kterou si vyžádaly zkušenosti z právě 
proběhnutých voleb 

• předseda komise dále vyzdvihnul, že je dobře, že v komisi mají, vyjma Filozofické fakulty, 
zastoupení všechny fakulty univerzity 

• komise byla seznámena s aktuální situací ohledně konání doplňovacích voleb do KAP AS MU 
za FF - v pondělí vyhlásil předseda AS MU doplňovací volby na základě harmonogramu 
navrženého Obvodní volební komisí FF a schváleného VaMK, v následujících dnech 
budou volby vypsány v ISu otevřením aplikace e-volby 

 
2) Informace o přípravě novely Volebního řádu AS MU.  
• dr. Lízal podrobněji popsal důvody, proč je potřeba novelizovat před rokem schválený VŘ 
• byly představeny některé návrhy na novelizaci, které zaslal dr. Sychra na základě svých 

zkušeností s organizací proběhnutých voleb na podzim 2017 
• k těmto bodům proběhla diskuse, ze které vyplynulo, že se členové komise neztotožňují se 

všemi navrženými body 
• předseda poznamenal, že by byl rád, kdyby k těmto bodům proběhla v příštích týdnech 

podrobnější diskuse společně s dalšími návrhy, které vzejdou jak od členů komise, tak 
senátorek a senátorů AS MU a také od samotných Obvodních volebních komisí (jak 
navrhnul dr. Baláž) 

• dr. Baláž také navrhnul, aby s návrhy od dr. Sychry byl nejdříve seznámen předseda AS MU 



tak, abychom následně diskutovali už pouze o bodech, které budou relevantní. S tímto 
komise souhlasila a předseda přislíbil, že tak učiní.  

• členové komise v pokračující diskusi zmínili některé své osobní postřehy z proběhnutých voleb 
a avizovali, že by o nich také měla proběhnout diskuse (příspěvky přednesli: MUDr. 
Brázdil, p. Florian, Ing. Hodis).  

• dr. Baláž komisi předložil vlastní podrobně rozpracovaný návrh novely VŘ AS MU - dr. Lízal 
navrhnul neprocházet jej podrobně na této schůzi a zařadit tento materiál k bodům od 
kolegy Sychry jako základ, od kterého se komise může odrazit, s čímž dr. Baláž souhlasil 
a slíbil, že materiál zašle členům komise emailem, což také následně učinil 

• předseda dále členy komise seznámil s navrženým postupem práce v souvislosti s návrhy na 
novelu VŘ AS MU: 
◦ v době od 21.2. do 18.3. sběr podnětů od členů komise, členů AS MU a OVK  
◦ zvážení možnosti elektronické diskuse nad těmito návrhy a/nebo konáním jedné 

nebo více schůzí komise, na kterých by bylo o návrzích debatováno 
◦ vložení návrhů, na kterých bude shoda, do stávající verze VŘ a projednání s 

předsedkyní Legislativní komise AS MU o správnosti vzhledem k právním 
předpisům 

◦ předložení návrhů panu rektorovi, který je předkladatelem tohoto předpisu 
• proběhla diskuse ke způsobu vedení předvolebních kampaní vzhledem ke stížnostem na její 

průběh v posledních volbách. Dr. Lízal zmínil ve shodě s ostatními členy, že nelze ve VŘ 
udávat jejich výčet. Ing. Kerekeš navrhnul možné vytvoření nějakého etického kodexu. K 
diskusi o této problematice se komise plánuje vrátit na některém z dalších setkání.  

• na závěr dr. Lízal oznámil členům komise, že existuje možnost změny na pozici předsedy 
Volební a mandátové komise, což se pravděpodobně vyjasní po zasedání AS MU 
19.2.2018. Pokud by se tak stalo, dr. Lízal vyjádřil úmysl zůstat členem komise z důvodu 
hladkého předání běžící agendy komise a zachování kontinuity činnosti komise.  

 
 
Zapsal:  
Pavel Lízal  
předseda Volební a mandátové komise  
 
Revidováno:  
členy Volební a mandátové komise  
 


