
Zápis č. 12 z jednání Legislativní komise Akademického senátu MU (LK AS) 

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

 

Termín konání: pondělí 7. 9. 2020 ● 15:00-18:20 ● MS Teams 

Přítomni: Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (předseda LK AS MU); RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.; 

Mgr. Natália Antalová (přítomna po část jednání); Lukáš Buchta; doc. JUDr. Filip Křepelka, 

Ph.D.; JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Stanislav Hasil (přítomen po část 

jednání); Mgr. Ing. Ondřej Špetík, doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.; Ing. Mgr. Daniel 

Kerekeš, Ph.D.; RNDr. Luboš Bauer CSc. 

Omluveni: Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák 

Nepřítomni: Mgr. Václav Orava 

Hosté:  

• RMU: Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka MU a doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., 

prorektor pro legislativu, informační technologie a korporátní vztahy 

• AS MU: Mgr. Josef Menšík, Ph.D., předseda AS MU 

• FaF MU: doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D., přednosta Ústavu přírodních léčiv 

FaF MU 

Program:  

1) Úvod, 

2) Jednací řád VR FF MU,   

3) Statut FaF MU, 

4) Volební řád AS FaF MU, 

5) Jednací řád AS FaF MU, 

6) Jednací řád VR FaF MU, 

7) Disciplinární řád FaF MU, 

8) Různé 

 

 

1) Úvod 

Předseda LK AS MU uvítal přítomné členy komise a hosty, následně požádal členy komise, 

aby se hlásili pomocí zvednutí ruky. Komentáře v chatu přečte předseda komise nahlas. 

Hlasování proběhne jmenovitě.  



Doc. Šmejkal seznámil členy LK s procesem tvorby vnitřních předpisů fakulty. Informoval, 

že na FaF funguje Akademická rada, která se skládá z bývalých členů AS FaF VFU. 

Doc. Šmejkal byl pověřen jejím vedením, jakožto bývalý předseda AS FaF VFU. 

2) Jednací řád VR FF MU 

Zpravodaj předpisu Mgr. Hasil vysvětlil, že předložený návrh předpisu má nově umožnit VR 

na FF, aby rozhodnutí přijímala i distanční formou. Na dotaz předsedy LK zpravodaj potvrdil, 

že předpis byl projednán na FF MU v souladu se zákonem.  

 

Předseda LK podotkl, že několik fakult umožňuje svým VR přijímat rozhodnutí distančně. 

Dále se dotázal, zdali je něco, co by VR FF MU nemohla projednat distančně. 

Dle Mgr. Hasila žádné omezení není. JUDr. Smutná vysvětlila rozdíl mezi hlasováním per 

rollam a distančním jednáním. Uvedla též, že jednání VR veřejné být nemusí, avšak veřejná 

musí být habilitační či profesorská přednáška. 

Prorektor Polčák uvedl, že stanovisko k tomuto vnitřnímu předpisu FF MU rektor MU 

doposud nezaujal. 

L. Buchta apeloval na správné používání zkratek a odkazování na zákon o VŠ. Upozornil též 

na tiskovou chybu v čl. 3 odst. 3. Mgr. Špetík uvedl, že ve starém JŘ VR FF MU tisková 

chyba není. Mgr. Hasil požádá o zaslání verze bez tiskové chyby.  

Hlasování: LK AS MU projednala JŘ VR FF MU v navrženém znění a doporučuje AS 

MU přijetí tohoto předpisu. (Pro – 11, Proti – 0, Zdrželi se – 0). 

3) Statut FaF MU 

Předseda LK shrnul, jaké vnitřní předpisy byly předloženy, a sdělil, že zpravodajem vnitřních 

předpisů je on. Doc. Šmejkal uvedl, že předpisy byly vypracovány ve spolupráci s RMU, byly 

připomínkovány a následně schváleny Akademickou radou FaF MU. Předseda LK navrhl 

hlasovat hromadně až po projednání všech předpisů. 

Předseda LK konstatoval, že ve Statutu FaF MU není žádný zásadní nedostatek. Dále uvedl, 

že statut stanoví pouze minimální, nikoliv maximální počet členů VR, statut též neobsahuje 

podmínku, že třetina členů VR musí být externisté. Chybí i definice externisté.  

 

Předseda LK uvedl, že statut uvádí, že funkční období proděkana končí s funkčním obdobím 

děkana. Zmínil, že na LF proděkani pokračují i po konci funkčního období děkana. Zároveň 



statut obsahuje terminologické nepřesnosti, jelikož se používá výraz zánik a uplynutí 

funkčního období. 

Doc. Šmejkal odpověděl, že pokud není nutné definovat maximální počet členů VR, tak jej 

FaF ani definovat nechce. Uvedl též, že v čl. 8 odst. 2 obsahuje definici týkající se externích 

členů.  

JUDr. Smutná se vyjádřila k čl. 5 odst. 11, dle kterého nemá celý AS funkční období, 

doporučuje proto upravit uvedený odstavec, přičemž se lze inspirovat zněním v §26 odst. 1 

ZVŠ. Dále JUDr. Smutná okomentovala čl. 7 odst. 8 Volebního řádu AS FaF MU a případnou 

vazbu k senátorům zvoleným v doplňovacích volbách. Předseda LK podotkl, že na LF 

studenti prostupují funkčními obdobími. Mgr. Špetík uvedl, že situaci řeší čl. 7 odst. 5 VŘ AS 

FaF MU. Předseda LK navrhuje doporučit FaF MU zpřesnění funkčního období ve Statutu 

FaF MU. 

JUDr. Smutná upozornila na úpravu funkčního období vědecké rady v čl. 8 odst. 5 a na 

případná rizika, pokud by se fakulta náhle ocitla bez děkana. V této souvislosti doporučuje 

předseda LK sjednotit terminologii týkající se funkčního období. 

Předseda AS MU uvedl, že ESF nemá u vědecké rady a proděkanů navázané funkční období 

na děkana, což se fakultě pozitivně osvědčilo. Prorektor Polčák uvedl, že předčasné skončení 

funkčního období děkana lze interpretovat tak, že dochází ke kontinuitě činnosti jiných 

orgánů, které by své funkční období skončily až uplynutím standardního funkčního období, na 

které byl děkan jmenován.  

JUDr. Smutná shrnula svou další připomínku ke Statutu FaF MU, domnívá se, že by vnitřní 

předpis měl obsahovat alespoň minimální úpravu organizační struktury fakulty. Doc. Šmejkal 

vysvětlil, že je navrženo mít strukturu v Organizačním řádě, který bude možno změnit jen se 

souhlasem AS FaF MU, aby bylo možné organizační úpravy provádět jednodušeji. 

Doc. Šmejkal akceptoval tuto výtku a přislíbil úpravu statutu. JUDr. Smutná následně 

vyjádřila souhlas s prorektorem Polčákem, že je možné do statutu uvést pouze minimální 

úpravu s definováním jednotlivých druhů pracovišť. 

Na dotaz předsedy LK se předseda AS MU vyjádřil, že je pro případné sjednocení úpravy 

toho, jak je organizační struktura definována ve statutech směrem k větší volnosti fakult, 

avšak je třeba o tématu vést širší diskuzi. JUDr. Smutná uvedla, že například PrF MU nemá 

definována celou organizační strukturu fakulty ve statutu. Předseda LK navrhl doporučit 

fakultám, aby ve statutu alespoň obecně definovaly svá pracoviště.  



Doc. Šmejkal podotkl, že pracoviště mohou být zakládána či měněna jen usnesením AS FaF 

MU. Mgr. Špetík vyjádřil názor, že by ve statutu měla být uvedena struktura úplná, včetně 

názvu pracovišť. JUDr. Smutná navrhla zařadit diskuzi o tomto tématu v bodu různé na plénu 

AS MU či na příští zasedání LK AS MU. Předseda AS MU, v návaznosti na připomínku 

Mgr. Špetíka, uvedl, že je třeba sjednotit význam slova organizační struktura.  

Doc. Křepelka uvedl paralelu, zdali si lze představit statut univerzity bez výčtu fakult. Uvedl 

však, že některé dílčí struktury, jako jsou oddělení na katedrách, projednávány v senátu 

nejsou. Zároveň je např. v ČR rozdíl mezi vznikem krajů a obcí. 

JUDr. Smutná upozornila na úpravu záměru rektora odvolat děkana fakulty v čl. 3 Přílohy č. 1 

ke Statutu FaF MU. Navrhuje upravit znění ve statutu tak, aby případný proces vyjádření 

nemohl trvat donekonečna. Předseda LK reagoval, že cílem úpravy je, aby z AS vzešlo nějaké 

usnesení, ať už pozitivní či negativní. V případě nepřijetí, by se hlasovalo o opačném návrhu. 

Doc. Šmejkal doplnil, že znění je inspirováno textem Statutu LF MU, přičemž se 

nepředpokládá, že by se senát nedokázal přiklonit ani na jednu stranu. Předseda AS MU se 

vyjádřil, že je zde pro fakultní akademický senát ze zákona povinnost vyjádření se, navrhuje 

tuto věc dále v předpisu neupravovat.  

Doc. Křepelka uvedl, že mohou nastat situace, kdy není fakultní AS schopen přijmout žádné 

vyjádření, vyjádřil se proto i pro výklad, že vyjádřením se bude rozumět i neschopnost se 

vyjádřit. Doc. Šmejkal připustil vypuštění odst. 4 a 5 v čl. 3 Přílohy č. 1 ke Statutu FaF MU. 

Předseda LK a JUDr. Smutná zhodnotili výhody a nevýhody tohoto řešení.  

L. Buchta upozornil na rozpor mezi Statutem FaF MU a JŘ AS FaF MU, kdy podle statutu by 

mohl předseda komise AS být člen akademické obce, avšak dle jednacího řádu by jim mohl 

být jen člen senátu. Navrhl též z této úpravy vyjmout volební komisi. JUDr. Smutná 

doporučila, aby předsedové komisí byli členové akademického senátu, dále doplnila, že 

zaregistrovala, že předpisy na více místech obsahují různé úpravy stejného problému.  

Na nesouladnou duplicitu upozornil též Mgr. Špetík, konkrétně v čl. 5 odst. 17 Statutu FaF 

MU a čl. 2 JŘ AS FaF MU. 

4) Volební řád AS FaF MU 

Předseda LK se dotázal, zdali v přechodném ustanovení v čl. 11 odst. 2 nechybí kus věty. 

Doc. Šmejkal přislíbil, že záležitost prověří. L. Buchta též upozornil, že v odst. 3 je zmíněna 

Volební a mandátová komise, avšak se zřizuje jen Volební komise AS. 



RNDr. Lízal upozornil, že v čl. 2 odst. 7 písm. a) by měla být úprava ohlášení doktoranda, za 

kterou součást akademické obce bude kandidovat, doplněna, že platí jen v případě voleb 

pomocí hlasovacích lístků. V případě volby v ISu, činí volbu student sám a může ji kdykoliv 

změnit. Dále RNDr. Lízal poznamenal k zániku členství ve volební komisi podle čl. 12, že by 

členství mělo zaniknout i kandidaturou do AS FaF MU. JUDr. Smutná se připojila k této 

připomínce a doporučila zvážení opuštění úpravy, kolik volební komise musí mít 

akademických pracovníků, s ohledem na velké množství akademických pracovníků, kteří 

kandidují do AS. L. Buchta v návaznosti na připomínku RNDr. Lízala upozornil, že 

zaměstnán na fakultě může být teoreticky i student pregraduálního stupně studia. Doporučil 

též nahradit pojem zaměstnanec pojmem akademický pracovník. Navrhuje také nerozlišovat 

v této situaci aktivní a pasivní volební právo a umožnit studentovi výběr dopředu. 

JUDr. Smutná dále upozornila, že o stížnostech nerozhoduje předseda volební komise, ale 

předseda akademického senátu. Toto se může ukázat problematické ve chvíli, kdy funkce 

předsedy akademického senátu není obsazena. Mgr. Špetík se kriticky vyjádřil k tomu, že o 

neplatnosti voleb rozhoduje jeden člověk, přičemž zde chybí rozhodování kolektivního 

orgánu ani možnost odvolání. Předseda LK proto navrhuje doporučit revizi čl. 10. 

Doc. Šmejkal se dotázal, komu si mají voliči stěžovat na činnost volební komise. Předseda 

LK sdělil zkušenosti s dvoukolovým systémem řešení stížností na LF, pro FaF navrhl 

možnost vypuštění stížností na volební komisi. JUDr. Smutná doporučila, aby důvodem pro 

opakování voleb bylo jen takové pochybení, které mělo vliv na výsledek. Dále uvedla, že se 

dá uvažovat o možnosti umožnit jen opakování hlasování. L. Buchta se podělil o zkušenost 

z PrF, kdy se podává odvolání ke stávajícímu akademickému senátu.  

RNDr. Lízal se vyjádřil k 5% minimální volební účasti. JUDr. Smutná se dotázala, zdali tato 

5% účast dopadá i na rozstřel mezi posledními zvolenými kandidáty a na situace, kdy 

v původních volbách nebyla volební účast naplněna. Doc. Šmejkal následně přednesl úpravu 

tohoto ustanovení. 

L. Buchta se dotázal na složení studentské komory, která má být složená z magisterských i 

doktorských studentů. Zeptal se, zdali budou existovat dva seznamy náhradníků a jak se bude 

postupovat, pokud bude nedostatek doktorských, případně magisterských studentů. 

Doc. Šmejkal sdělil, že o variantě nedostatku kandidátů nepřemýšleli. JUDr. Smutná se 

vyjádřila, že tuto situaci lze řešit doplňovacími volbami. Doc. Šmejkal dále dodal, že pokud 

se z magisterského studenta stane doktorand, mandát mu zanikne. JUDr. Smutná dále 

doporučuje odstranit kolizi duplicitní úpravy složení studentské komory a náhradníků ve dvou 



vnitřních předpisech. L. Buchta navrhl vytvoření dvou samostatných obvodů nebo vytvoření 

společného obvodu za použití §26 odst. 3 ZVŠ. 

JUDr. Smutná se vyjádřila k čl. 5 odst. 3 písm. d), jelikož z ISu nelze odeslat neplatný lístek. 

Doc. Šmejkal odpověděl, že jde o případy krádeže identity v ISu. V čl. 4 odst. 1 

JUDr. Smutná navrhuje vypustit jedno ze slov zpravidla a nejpozději. 

5) Jednací řád AS FaF MU 

K JŘ AS FaF MU předseda LK doporučil, aby na pozměňovací návrhy bylo více než jeden 

den. JUDr. Smutná navrhuje v čl. 16 odst. 4 doplnit zvláštní postup vyjádření se k záměru 

rektora odvolat děkana. Předseda LK navrhuje pouze odkázat na Statut FaF MU.  

Dále JUDr. Smutná navrhuje vypustit čl. 22, jelikož hlasování per rollam odporuje zákonným 

požadavkům. Prorektor Polčák uvedl, že problém je možné řešit odstraněním slovního spojení 

per rollam a hlasování provést distančně. JUDr. Smutné navrhuje ve vnitřních předpisech 

zavést úpravu on-line jednání.  

6) Jednací řád VR FaF MU 

Předseda LK zmínil, že i tento vnitřní předpis obsahuje hlasování per rollam. Jiné připomínky 

nebyly vzneseny. 

7) Disciplinární řád FaF MU 

JUDr. Smutná se dotázala, zdali byl DŘ FaF MU vytvořen podle univerzálního vzoru, doc. 

Šmejkal potvrdil, že ano.  

Společné hlasování o vnitřních předpisech FaF MU:  

 

LK AS MU doporučuje ve Statutu FaF MU odstranění duplicit s JŘ či VŘ AS FaF MU, 

upravení předsednictví komisí, aby předsedou komise byl člen AS FaF MU, upravení 

procesního postupu odvolání děkana zejména v čl. 2 odst. 4 a 5 Přílohy č. 3, doplnění 

výčtu pracovišť, zpřesnění funkčního období náhradníků v souladu s funkčním obdobím 

akademického senátu a sjednocení terminologie v oblasti úpravy funkčního období 

děkana. 

LK AS MU doporučuje ve Volebním řádu AS FaF MU sjednocení terminologie, 

vypořádání připomínky k volební komisi, upravení textace v čl. 11 odst. 2, úpravu voleb 

u studentů, kteří jsou zároveň zaměstnanci, úpravu možnosti kandidovat u členů volební 

komise, úpravu čl. 2 odst. 7, odstranění kvóra v případě rozstřelu mezi kandidáty, 



technické vyřešení otázky složení obvodů pro magisterské a doktorské studenty a 

odstranění duplicity se Statutem FaF MU v čl. 7 odst. 1.  

LK AS MU doporučuje v Jednacím řádu AS FaF MU upravení v čl. 16 odst. 4 uvedené 

formulace týkající se jmenování a odvolání děkana, umožnit větší dobu pro podávání 

pozměňovacích návrhů poté, co byl podán návrh v řádné lhůtě, a upravení či odstranění 

čl. 22 a jeho sjednocení se zákonem.  

 

LK AS MU projednala JŘ VR FaF MU a doporučuje jej AS MU schválit bez výhrad. 

LK AS MU projednala DŘ FaF MU a doporučuje jej AS MU schválit bez výhrad. 

Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0 

8) Různé  

Předseda LK informoval, že příští LK proběhne ve standardním čase v 17:00. Zasedání bude 

svoláno operativně.  

Předseda AS MU požádal doc. Šmejkala o předložení upravených verzí stejnou cestou, jako 

byly předloženy ty původní. Doc. Šmejkal přislíbil zaslání upravených verzí.  

Na dotaz L. Buchty se předseda AS MU vyjádřil, že vidí distanční jednání AS MU jako 

nouzové řešení. Pokud by vývoj situace nedovoloval svolání prezenčního jednání, bude 

AS MU svolán online. Členové LK AS MU dále sdělili své názory pro a proti k distančnímu 

jednání AS MU. Prorektor Polčák doplnil, že podmínkou pro distanční jednání orgánů VŠ je 

omezení osobní přítomnosti studentů na výuce, domnívá se, že online jednání je i tak možné. I 

dle názoru JUDr. Smutné je možné jednat online bez ohledu na zvláštní zákony.  

Předseda LK poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání komise.  

Zapsal: Damir Solak   

Ověřil: 


