
Re: Prodloužená funkční období AS

Vlastislav Dohnal <dohnal@fi.muni.cz> Wed, Jun 9, 2021 at 12:26 PM
Reply-To: dohnal@fi.muni.cz
To: senat <senat@fi.muni.cz>
Cc: vedeni@fi.muni.cz

Vážené senátorky a senátoři, (v cc.) členové vedení,

předávám informaci o období mandátu aktuálního senátu, který respektuje výklad MŠMT (Vyklad_7_2.pdf) a ke
kterému se přihlásily AS napříč vysokými školami a jejich fakultami v ČR.
Tj. od 23. 5. 2021 do 22. 5. 2024 (poslední odstavec druhého souboru Vyklad_7_2.pdf). 

Více informací naleznete níže.

S pozdravem,
Vlastislav Dohnal

########################
Vlastislav Dohnal
Faculty of Informatics, Masaryk University
Brno, Czech Republic

---------- Forwarded message ---------
From: Josef Menšík <mensik@muni.cz>
Date: Wed, Jun 9, 2021 at 10:01 AM
Subject: Re: Prodloužená funkční období AS
To: <Ladislav.Vyhnanek@law.muni.cz>, <tomandl@med.muni.cz>, <vstepanek@mail.muni.cz>,
<adam@ped.muni.cz>, <dohnal@fi.muni.cz>

Vážení předsedové akademických senátů,

gratuluji vám ke (znovu)zvolení a chci jen krátce zrekapitulovat situaci ohledně našich funkčních období. Existují
dva metodické výklady MŠMT k výkladu zákona č. 188/2020 Sb. (oba přikládám), z prvního z nichž vyplývá
(poslední odstavec prvního souboru), že naše funkční období má i přes jeho posun trvat původně plánovanou
dobu - obvykle 3 roky - a z druhého, že má začít 23. 5. 2021 (poslední odstavec druhého souboru). Naše funkční
období má tedy výkladem MŠMT trvat od 23. 5. 2021 do 22. 5. 2024.

Ačkoliv dané řešení nepovažuji za ideální a přesto, že bude znamenat nějaké úpravy v našich vnitřních
předpisech, považuji za zásadní, že díky daným výkladům MŠMT došlo ke koordinaci výkladu funkčních období
AS napříč vysokými školami a jejich fakultami v ČR. Případnou nejistotu, která by mohla nastat bez této
koordinace bych totiž považoval za podstatně větší potenciální problém. Na jaře 2024 se budou schvalovat
rozpočty, může někde docházet k volbám děkanů, na některých VŠ i rektorů, proto je podstatné, aby bylo vždy (s
dostatečným předstihem) nezpochybnitelně jasné, kdy jsou kteří senátoři a senátorky ve funkci. Věřím, že touto
synchronizací se eliminuje možnost případných zpětných napadení či zpochybnění klíčových rozhodnutí
akademickcýh senátů, což bych považoval opravdu za katastrofu.

Přeji úspěšné funkční období a těším se na další spolupráci,

Josef Menšík

Dne 26. 02. 21 v 12:22 Josef Mensik napsal(a):

Vážení předsedové akademických senátů,



před malou chvíli skončené zasedání Fóra předsedů akademických senátů přijalo následující usnesení:

"V zájmu zajištění nezbytné koordinace v postupu akademických senátů vysokých škol a jejich fakult napříč ČR
akceptuje Fórum předsedů akademických senátů výklad MŠMT stanovující ukončení funkčních období orgánů
nebo členů orgánů vysokých škol nebo fakult prodlužovaných účinností zákona č. 188/2020 Sb. do roku 2021.
Funkční období orgánů nebo členů orgánů vysoké školy nebo fakulty prodloužené dle výkladu zákona v
souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem ze dne 5. října 2020 (tj. orgánů, jejichž funkční období mělo skončit
mezi 5. říjnem 2020 a 31. prosincem 2020) skončí dle tohoto výkladu uplynutím dne 22. května 2021. Fórum
předsedů akademických senátů vyzývá akademické senáty vysokých škol a jejich fakult, aby se tímto výkladem
řídily."

V souvislosti s tím budu navrhovat doplnění bodu "Ukončení funkčních období orgánů VŠ prodlužovaných
účinností zákona č. 188/2020 Sb." na pondělní zasedání AS MU s navrhovaným usnesením: "Akademický
senát Masarykovy univerzity bere na vědomí výkladové stanovisko MŠMT a následné usnesení Fóra předsedů
akademických senátů, které konstatují, že funkční období orgánů nebo členů orgánů vysoké školy nebo fakulty
prodloužené dle výkladu zákona č. 188/2020 Sb. v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem ze dne 5. října
2020 (tj. orgánů, jejichž funkční období mělo skončit mezi 5. říjnem 2020 a 31. prosincem 2020) skončí dle
tohoto výkladu uplynutím dne 22. května 2021. Akademický senát MU vyzývá akademické senáty fakult MU,
aby se tímto výkladem řídily."

Na jednání Fóra předsedů akademických senátů jsem zároveň požádal přítomnou zástupkyni MŠMT, aby
výkladové stanovisko MŠMT zaslali pokud možno nějakou oficiální cestou, optimálně i opatřené datem a
příslušnými podpisy, což na místě přislíbila.

Jsem si vědom toho, že daný výklad není možná z pohledu MU tím nejoptimálnějším, přesto si zdvořile dovolím
požádat o jeho respektovaní, abychom minimalizovali možnost jeho případných budoucích zpochybňování.
Sjednocení postupu VŠ a jejich fakult napříč ČR vítám a ukončení této anabáze a dlouhého období nejistoty
považuji za vítězství rozumu.

Děkuji a přeji pěkný zbytek pátku a příjemný víkend,

Josef Menšík

Dne 18. 02. 21 v 18:49 Josef Mensik napsal(a):

Vážený pane předsedo,

ano, mám toto nové stanovisko MŠMT také k dispozici. Situace se stále řeší na úrovni RVŠ. Dnes jednalo
Předsednictvo RVŠ na toto téma přes hodinu. Stav je takový, že se bude znovu svolávat Fórum předsedů
AS, to přijme nové usnesení a na jeho základě přijme usnesení buď Předsednictvo RVŠ nebo Užší
předsednictvo RVŠ a věřím, že tím se nastaví koordinace na úrovni VŠ a jejich fakult napříč ČR a věc se
konečně uzavře.

Osobně také preferuji variantu konce dubna a sám jsem ji již obajoval jak na půdě Fóra předsedů AS, tak v
Komisi pro strategie a rozvoj RVŠ, tak i na samotném Sněmu RVŠ minulý týden. Za klíčovou ale považuji
především koordinaci, aby se zabránilo případným pokusům o nějaká zpochybňování v budoucnu. To by v
situaci schvalování rozpočtů a (někde i) voleb děkanů/rektorů bylo opravdu nešťastné. Je možné, že nové
stanovisko MŠMT povede místo konce dubna ke koordinaci na jejich termínu 22. 5., ale pokud se dosáhne
jakékoliv koordinace, dosáhlo se toho hlavního. (Pro zajímavost doplňuji nám známý fakt, že MŠMT není
pověřeno výkladem daného zákona, tento nepodepsaný přípis závazným výkladem zákona není a ani
náměstek ministra školství pro VŠ Doleček se s jeho textem, podle mých informací, neztotožňuje. Závazným
výkladem samozřejmě nebude ani usnesení některého z orgánů RVŠ, pokud se ale podle něho budou VŠ a
jejich fakulty jednotně chovat, věřím, že možnost případného budoucího zpochybňování minimalizují k nule.)

Jakmile budou nějaké nové informace, budu opět všechny předsedy a předsedkyně našich AS informovat.
Tuto zprávu posílam v kopii alespoň předsedům AS těch fakult, kterých se to nejvíce týká (snad jsem nikoho
nevynechal..).

S přáním klidného večera,

Josef Menšík



Dne 18. 02. 21 v 17:55 Ladislav Vyhnánek napsal(a):

Vážený pane předsedo,

možná se k Vám už dostalo stanovisko MŠMT k prodloužení funkčních období (v příloze). Byl byste tak
hodný a vyzval případně předsedy fakultního senátu k nějakému společnému postupu? Sám jsem z toho
výkladu rozpačitý, silně jsem preferoval (a stále si za tím stojím) konec FO ke konci dubna (120 dní od
konce minulého roku).

Bude se věc projednávat na legislativní komisi?

S díky a pozdravem,

Ladislav Vyhnánek
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