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

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

 

Termín konání: pondělí 30.11. 2020 ● 17:00-18:40 ● MS Teams 

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

Lukáš Buchta; Mgr. Václav Orava; Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák; Mgr. Ing. Ondřej Špetík; Ing. 

Mgr. Daniel Kerekeš, Ph.D.; doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.; Mgr. Natália Antalová; 

JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.; RNDr. Luboš Bauer CSc.; doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.; 

PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Stanislav Hasil 

Omluveni:  

Nepřítomni:  

Hosté:  

• RMU: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (Prorektor pro rozvoj, legislativu a informační 

technologie MU); prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (rektor MU); Mgr. Svatopluk 

Šimek (PrávO); JUDr. Kateřina Kvítková (vedoucí PrávO) 

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

• FI MU: prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. (děkan) 

 

Program:  

1) Úvod 

2) Jednací rád Vědecké rady PřF MU 

3) Disciplinární řád FI MU 

4) Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem  

5) Volební řád AS MU  

6) Statut AS MU  

7) Různé 

 

1) Úvod 

Předseda LK zahájil jednání prohlášením, že komise je usnášeníschopná a představil body 

programu. Nikdo k němu ani jeho řazení neměl námitky.  

 



2) Jednací rád Vědecké rady PřF MU 

Předseda AS PřF MU – zpravodaj dr. Lízal – omluvil děkana PřF, že se nemůže jednání 

zúčastnit. Představil změnu, která se týká dálkového jednání VR; předpis dovoluje i hybridní 

formu. Děkan si podle předsedy AS PřF od změny slibuje vyšší účast členů rady na jednání. 

Hlasování bude probíhat pomocí „informačních nástrojů“ – IS nebo INET. AS PřF MU 

schválil předpis bez výhrad. 

Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

LK AS MU doporučuje AS MU přijmout nově předložený Jednací řád Vědecké rady LF 

MU bez výhrad. 

Pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 0 

Dr. Smutná doporučila, aby PřF počítala u hybridního jednání i s možností, jak připojit 

veřejnost. Předseda AS PřF slíbil doporučení tlumočit; přiblížil, že by se forma hybridního 

jednání měla inspirovat tím, jak se scházel AS MU, kdy bylo vedení univerzity v jedné 

místnosti a členové AS MU distančně.  

 

3) Disciplinární řád FI MU 

Děkan FI MU představil předpis s tím, že se do něj přidává bod o zveřejnění zadání testu nebo 

zkoušky, které vyučující výslovně zakázal. Označil změnu za doplnění demonstrativního 

výčtu prohřešků, jichž se mohou studenti dopustit. Předpis byl na AS FI MU schválen 11 z 12 

hlasů, jeden člen se zdržel.  

Do diskuze se nikdo nepřihlásil.  

LK AS MU doporučuje AS MU přijmout nově předložený Disciplinární řád FI MU bez 

výhrad.  

Pro: 14, proti: 0, zdrželo se: 0 

 

4) Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 

Rektor představil důvody pro předkládání řádu. Připomněl, že se problematikou zabýval už 

z pozice prorektora. Nový řád označil za kvalitní konsenzus a výsledek mnoha jednání. 



Posíleny budou např. komise a oponenti. K řádu vznikne směrnice, která jej doplní a rozvede. 

Předkládaný dokument podle rektora nepředstavuje ústupek, ale rozumnou cestu 

k mezinárodní relevanci. Prorektor Polčák doplnil, že habilitační práce je jen jedním z aspektů 

habilitačního řízení. Posílen bude aspekt hodnocení uznání mezinárodní komunitou uchazeče.  

Zpravodaj předseda LK dodal, že návrh byl předložen a zpracován včas v souladu s JŘ AS 

MU. Ustanovení týkající se jazyka kvalifikačních prací je podle něj podané velmi široce. 

Návrh řádu dle předsedy LK žádný rozpor se zákonem nepředstavuje, upozornil ale, že se 

může jednat o citlivé politické téma.  

Předseda LK se zeptal na předpokládanou platnost a účinnost směrnice. Prorektor Polčák 

oznámil, že směrnice již byla projednána na poradě vedení a měla by vstoupit v účinnost 

spolu s řádem – 1. 1. 2021. Předseda LK připomněl, že směrnice je mimo agendu LK.  

Mgr. Hasil poděkoval za novou úpravu řádu.  

Legislativní komise AS MU doporučuje AS MU přijmout předloženou novelu Řádu 

habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.  

Pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 1 

 

5) Volební řád AS MU  

6) Statut AS MU 

Předseda LK představil body dohromady. Připomněl, že LK již o tématu, které řeší, několikrát 

diskutovala. Rektor označil předkládané předpisy jako odpověď na informace MŠMT ohledně 

interpretace funkčního období AS MU. Úprava vznikla proto, aby se součástí AS MU mohli 

stát i členové PHARM, a to dříve, než nastane funkční období nově složeného senátu. 

Přiblížil, jak probíhají jednání o dalším prodloužení nouzového stavu. Situace si podle rektora 

žádala akční řešení.  

Prorektor Polčák přiblížil změny v přechodných ustanoveních s tím, že byly tvořeny narychlo. 

Děkani změnám vyjádřili podporu. Délka funkčního AS MU není úpravou měněna – tento 

úkol připadne novému AS MU. Senátoři za PHARM se stanou členy současného AS MU k 1. 

lednu, po skončení prodlouženého mandátu přejde jejich členství plynule do nového AS MU. 

Předseda LK upozornil, že body nebyly předloženy v souladu s JŘ AS MU, ale jednalo se o 

rychlou reakci na probíhající jednání s MŠMT. Řekl, že pokud nebude předpis přijat, 



nastanou právní výkladové problémy. Nový senát dostane možnost i o svém fungování 

rozhodovat sám. Prorektor Polčák doplnil, že otázka delšího funkčního období nového AS 

MU bude složitější.  

Mgr. Špetík požádal, aby o funkčním období nového senátu rozhodovalo ještě současné 

složení AS MU. Dr. Smutná souhlasila, přidal se k ní Mgr. Orava. 

RNDr. Lízal vznesl otázku ohledně funkčního období členů PHARM, který může být 

problematický. Prorektor Polčák řekl, že v souladu se ZVŠ mandát člena AS MU nemůže být 

delší než tři roky – pokud nový AS MU bude trvat na tříletém období, budou muset na 

PHARM proběhnout doplňující volby za členy, kterým mandát po třech letech skončí.  

Doc. Křepelka označil prodlužování funkčního období AS MU za zbytečnost. Dr. Smutná 

připomněla, že MŠMT nevyšlo MU vstříc. Předseda AS MU požádal o ucelený výklad toho, 

co se bude dít po 31. 12. 2020, i když se nouzový stav prodlouží i do Nového roku. Předseda 

LK tuto diskuzi přesunul na konec jednání.  

Dr. Goněc poděkoval za zástupce PHARM za možnost stát se součástí AS MU od Nového 

roku. Mgr. Orava označil současné řešení za krkolomné, ale nutné.  

Legislativní komise AS MU doporučuje AS MU přijmout předložený Volební řád AS MU. 

Pro: 14, proti: 0, zdrželo se: 0 

Legislativní komise AS MU doporučuje AS MU přijmout předložený Statut AS MU.  

Pro: 14, proti: 0, zdrželo se: 0 

 

7) Různé 

Prodloužení nouzového stavu po Novém roce a problémy s tím spojené: 

Předseda LK představil tři scénáře. Osobně se klonil k variantě, že funkční období AS MU se 

prodlužuje, přesáhne-li nouzový stav do Nového roku. Prorektor Polčák připomněl, že se 

funkční období prodlužuje do 120 dnů od skončení nouzového stavu. Doplnil, že mu ale 

nedává smysl, aby právní předpis pro rok 2020 měl mít účinky i 2021. Předseda LK oponoval, 

že jakékoli ujednání tohoto zákona bude mít pro MU účinky i do roku 2021, a to i v případě, 

že nouzový stav nebude prodloužen a skončí v polovině prosince.  



Dr. Smutná byla toho názoru, že 120 dnů se počítá od konce nouzového stavu – bez ohledu na 

rok 2020 nebo 2021. 

Dr. Lízal zeptal, zda MŠMT neplánuje novelu či jiný PP, který by otázku zodpověděl. 

Prorektor Polčák řekl, že v novele ZVŠ se úprava neobjevuje – proto usuzuje, že prodlužování 

funkčního období do roku 2021 bude znamenat jen 120 dní, nikoli počítání až od konce 

nouzového stavu v 2021. Mgr. Špetík s názorem souhlasil.  

Dr. Bauer také usuzoval, že 120 dní se počítá až po skončení nouzového stavu, bez ohledu na 

rok.  

Předseda LK zhodnotil, že se komise na jednotném scénáři neshodne a debata zůstává 

otevřená a nejistá.  

Dr. Smutná na závěr navrhla řešení, aby se stávající AS MU na svém prosincovém zasedání 

rozpustil a povolal jako náhradníky nově zvolené senátory.  

L. Buchta souhlasil, aby se raději počítalo s prodloužením min. o 120 dní od začátku nového 

roku. Apeloval, aby případné zkrácení volebního období nového senátu bylo vyřešeno hned 

v lednu.  

Po vyčerpání diskuze předseda LK ukončil jednání k 18:40.  

 

Zapsala: Michaela Prucková   

Ověřil: Michal Koščík 

 

 


