
Zápis č. 11 z jednání Legislativní komise Akademického senátu MU (LK AS) 

ustavené Akademickým senátem MU (AS MU) ve volebním období 2018–2020 

 

Termín konání: Pondělí 25. 5. 2020 ● 17:00-18:50 ● MS Teams 

Přítomni: Mgr. et Mgr. Stanislav Hasil; Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (předseda LK AS 

MU); RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.; Bc. Natália Antalová; RNDr. Luboš Bauer, CSc.; Lukáš 

Buchta; Ing. Mgr. Daniel Kerekeš, Ph.D.; doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Bc. 

Jan Novák; Mgr. Václav Orava; JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.; Mgr. Ing. Ondřej Špetík  

Omluveni: / 

Nepřítomni: / 

Hosté:  

• AS MU: Bc. Jiří Němec (SKAS MU); Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (předseda AS MU) 

• FSS MU: Mgr. Otto Eibl, Ph.D. (předseda AS FSS MU); prof. PhDr. Stanislav Balík, 

Ph.D. (děkan FSS MU) 

 

Program: 1) Úvod,  2) Nové znění Volebního řádu Akademického senátu Fakulty 

sociálních studií MU,  3) Různé  

 

1) Úvod 

Předseda LK poděkoval členům komise za rychlou reakci a účast svolaném zasedání, které 

nebylo dopředu avizováno. Oznámil, že komise je usnášeníschopná. Došlo ke schválení 

programu, který tvořilo nové znění volebního řádu AS FSS MU.  

2) Nové znění Volebního řádu Akademického senátu Fakulty sociálních studií MU 

Předseda AS FSS MU poděkoval za možnost program prezentovat již nyní, nikoli až na 

dalším zasedání komise (které nejspíš proběhne až na podzim). LK se dokumentem již 

předběžně zabývala v únoru tohoto roku, změny, které komise FSS navrhla, byly podle 

předsedy AS FSS do nové verze dokumentu zakomponovány.  

Předseda AS FSS na žádost předsedy LK vysvětlil, proč se AS FSS rozhodl Volební řád 

pozměnit. Detaily doplnil děkan FSS MU. Zpravodaj za FSS MU uvedl, že předpis je z jeho 

pohledu „v pořádku“; pozastavil se jen nad tím, že na příslušném zasedání AS FSS MU 

neproběhla diskuze. Předseda AS FSS odpověděl, že diskuze probíhala dopředu, tedy mimo 

zasedání. Předseda LK otevřel diskuzi k novele.  

Proběhla obsáhlá diskuze nad některými články nového znění Volebního řádu, kdy děkan FSS 

vysvětloval výklady ustanovení a některé body, které členům komise nebyly jasné či 

srozumitelné. Prodiskutovány byly možné podněty pro další novelizace, rozdělení voleb na 

řádné a doplňovací, statut dočasného náhradníka a délka trvání jeho mandátu, statut 

náhradníka, který odmítne být povolán... 



Většina problémů, na něž bylo upozorněno, však bylo podle JUDr. Smutné možné vyřešit 

výkladem. Děkan FSS požádal LK o konkrétní tipy, jak některá ustanovení předpisu 

pozměnit, jelikož předpis vycházel z původního funkčního Volebního řádu FSS MU. Přítomní 

se shodli na tom, že některá ustanovení by potřebovala kosmetické úpravy na celouniverzitní 

úrovni. 

Předseda LK se zeptal, zda musí být volby do AS FSS vyhlašovány jen na zasedání AS FSS, 

nebo se tak může učinit i ad hoc (např. během prázdnin, tedy mimo zasedání). Děkan FSS 

řekl, že doplňovací volby již na FSS dlouho nebyly, protože mají pouze dvoulté mandáty.  

Předseda AS MU po schválení předpisu poděkoval za detailní proběhlou diskuzi. Děkan FSS 

a předseda AS FSS poděkovali za projednání a schválení. 

Hlasování: Hlasování: LK AS MU doporučuje AS MU schválit nové znění Volebního 

řádu AS FSS MU. 

(Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 0) 

3) Různé 

Předseda LK otevřel diskuzi, zda musí být zápisy ze zasedání komisí dlouhé a podrobné. L 

Buchta a Mgr. Hasil se vyjádřili pro delší podobu zápisů. Souhlasili doc. Dohnal a RNDr. 

Lízal. 

Dotaz L. Buchty, kdy a jak budou vznikat předpisy PHARM MU. Navrhnul, aby se LK střetla 

dopředu a vícekrát, aby vše stihla projednat. Předseda LK řekl, že podle informací, jež má, 

připravují předpisy PHARM pracovníci RMU, proto předpokládal, že budou dosahovat 

kvality předpisů MU.  

Mgr. Orava vyjádřil názor, aby bylo bez souhlasu a za neexistence AS PHARM MU přijato 

jen minimum předpisů a zbytek si schválil nový senát nové fakulty po svém ustavení. L. 

Buchta souhlasil s tím, aby si AS PHARM MU schválila předpisy, jež nejsou úplně nutné pro 

životní fungování fakulty. Mgr. Hasil souhlasil.  

Předseda AS MU oznámil, že na předpisech pro PHARM MU již pracují dva týmy, proto by 

bylo dobré zjistit, jakým způsobem situaci řeší, aby LK nezasahovala do něčeho, co je již 

vymyšleno. Mgr. Hasil apeloval na to, aby předpisy vzniklé před ustavením AS PHARM MU 

obsahovaly informaci o tom, že jsou pouze dočasné a nový AS PHARM MU je musí schválit.  

Proběhla diskuze, jak se ke vznikajícím předpisům nové fakulty postavit. Většina členů 

vyjádřila obavu nad tím, aby předpisy obsahovaly zmínku o dočasné platnosti, jelikož by 

v případě procesních problémů se schvalováním nových předpisů mohlo dojít k paralýze 

PHARM MU.  

Následovala diskuze o tom, jakým způsobem se postavit k budoucímu tvoření AS PHARM 

MU a rozložení senátorských komor v něm. Předseda AS MU řekl, že věří, že řídit novou 

fakultu nebude z pověření rektora jen jedna osoba. Připomněl, že PHARM a v minulé podobě 

FaF nepřichází bez zvyklostí; ty by podle něj měly být ze začátku zachovány, než se fakulta 

na MU řádné zařadí do chodu. 



Velkou část diskuze zabrala existence (respektive neexistence) studentské komory AS 

PHARM MU. Přítomní diskutovali nad poměrem členů jednotlivých komor. V současnosti 

má senát FaF poměr členů 14/7 (z nichž dva studenti min. musí být na doktorském studiu) – 

tedy zákonem nejmenší poměrné zastoupení studentů. Mgr. Hasil apeloval na to, aby předpisy 

PHARM MU neobsahovaly „kiksy“, které obsahovaly předpisy FaF. Doc. Křepelka označil 

za „kiks“ ne neexistenci SKASu PHARM, ale existenci SKASů na jiných fakultách MU.  

Na závěr jednání proběhla diskuze nad podobou tohoto zápisu. Předseda LK a JUDr. Smutná 

v jeho zastoupení poté poděkovali za proběhlou diskuzi.  

Zapsala: Michaela Prucková   

Ověřil: Michal Koščík 

 


