
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 27. 4. 2020 ● 17:00-19:10 ● MS Teams 

Přítomni:; Bc. Natália Antalová; RNDr. Luboš Bauer, CSc.; Lukáš Buchta; Mgr. et Mgr. 

Stanislav Hasil;.RNDr.; Mgr. et Mgr. Ing. Mgr. Daniel Kerekeš, Ph.D.; Mgr. Bc. Michal 

Koščík, Ph.D. (předseda LK AS MU); doc. JUDr. Filip Křepelka, Pavel Lízal, Ph.D. Ph.D.; 

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

(příchod 17:15); 

Omluveni: / 

Nepřítomni: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. 

Hosté:  

• AS MU: Mgr. et Mgr. Tomáš Varga (předseda SK AS MU); Mgr. Josef Menšík, 

Ph.D. (předseda AS MU); Bc. Jiří Němec (SK AS MU); Mgr. Oldřich Tristan Florian 

(SK AS MU);  

• RMU: JUDr. Kateřina Kvítková (vedoucí právního odboru); prof. MUDr. Martin 

Bareš, Ph.D. (rektor); doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (prorektor pro legislativu, 

infomační technologie a korporátní vztahy); Mgr. Svatopluk Šimek (právní odbor) 

 

Program: 1) Úvod, 2) Návrh rektora na zřízení Farmaceutické fakulty Masarykovy 

univerzity, 3) Návrh rektora na zrušení Centrální řídicí struktury CEITEC, 4) Návrh 

rektora na změnu Statutu Masarykovy univerzity, 5) Návrh rektora na změnu 

Volebního řádu Akademického senátu Masarykovy univerzity, 6) Návrh rektora na 

změnu Vnitřního mzdového předpisu Masarykovy univerzity, 7) Různé  

 

1) Úvod 

Předseda LK pozdravil přítomné a poděkoval za jejich čas. Oznámil, že komise je 

usnášeníschopná a jednotlivé body schůzky budou probírány v jiném pořadí, než bylo 

avizováno v pozvánce. Program byl dodatečně upraven na návrh L. Buchty.  

Zároveň předseda LK zopakoval některé organizační pokyny ohledně hovoru v MS Teams, 

včetně skutečnosti, že bude schůzka nahrávaná. Členové se shodli, že hlasování bude probíhat 

po jménech.  

2) Návrh rektora na zřízení Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity 

(představeno jako bod č. 3)  

Rektor zopakoval historii a kontext toho, jak k návrhu došlo. Připomněl, že jednání o vzniku 

nové fakulty nebyla jednoduchá. Výsledkem byla doposud nájemní smlouva (o areálu VFU), 

s níž už AS MU vyslovil souhlas. Návrh na založení ústavu nebude podán, dojde rovnou ke 



vzniku fakulty jako takové. Rektor oznámil, že již proběhla i jednání s předsedou NAÚ, kladně 

se ke vzniku vyjádřila i RVH, v současnosti jedná Vědecká rada. Rektor doufal, že s přijetím 

bodu nebude problém. Připomněl, že k 30. červnu dojde ke zrušení původní fakulty pod VFU; 

zrušení již odsouhlasil senát FaF. Rektor dodal, že v nové fakultě vidí velký potenciál a 

příležitost. Z historického důvodu bude Farmaceutická fakulta (dále „PHARM MU“) ve Statutu 

zařazena jako šestá fakulta.  

Prorektor Polčák označil bod programu za vyvrcholení intenzivní práce. Předseda LK jakožto 

zpravodaj dodal, že vznik fakulty jejím založením je poměrně raritní záležitostí, jelikož většina 

fakult vzniká vydělením z již stávajících struktur.  

Dotaz L. Buchty, zda by nebylo možné návrh usnesení upravit buďto o celé znění, podle něhož 

AS MU rozhoduje. Prorektor Polčák neměl námitek, podle něj bylo možné právní předpisy 

vynechat úplně. Rektor souhlasil s prorektorem Polčákem. Předseda LK souhlasil s doplněním 

§ 9 odst. 1 písm. a) – tedy ve znění, které navrhnul L. Buchta. L. Buchta vznesl návrh na změnu 

usnesení ve formě vypuštění i poslední věty v návrhu. Rektor souhlasil.  

Alternativní návrh L. Buchty zní následovně: Akademický senát Masarykovy univerzity v 

souladu s § 9 odst. 1 písm. a) a § 23 odst. 3 zákona o vysokých školách zřizuje ke dni 1. 7. 2020 

Farmaceutickou fakultu Masarykovu univerzity. 

Dotaz Mgr. Oravy na technické detaily vzniku a zániku fakulty a přesun zaměstnanců. Prorektor 

Polčák odpověděl, že zaměstnanci FaF ze zákona přechází pod nového zaměstnavatele, proto 

je nebylo třeba řešit zvlášť.  

Dotaz Mgr. Oravy na to, co se stane s již rozběhnutými projekty na FaF pod záštitou VFU. 

Podle prorektora Polčáka se ukázalo, že těchto projektů není mnoho. JUDr. Kvítková doplnila, 

že přesuny projektů řešila prováděcí smlouva, kterou již AS MU schválil na dřívějším zasedání.  

Doc. Křepelka upozornil, že je třeba proces komunikovat mimo MU tak, aby nevznikl dojem, 

že se jednalo o „přeběhlictví“ nebo krádež fakulty cizí univerzity. Rektor souhlasil a řekl, že 

smlouvy byly v podstatě přátelské předání fakulty mezi VFU a MU.  

Hlasování: LK AS MU doporučuje AS MU zřídit ke 1. 7. 2020 Farmaceutickou fakultu 

Masarykovy univerzity bez připomínek a s tím, že navrhuje vlastní alternativní znění. 

(Pro: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 0)  

 

3) Návrh rektora na zrušení Centrální řídicí struktury CEITEC 

(diskutováno jako bod č. 2) 

Rektor připomněl kontext vzniku CEITEC a jeho Centrální řídící struktury (CŘS). Oznámil, že 

projekt, kvůli kterému CŘS vznikla, skončil v roce 2015, poté následoval program 



udržitelnosti, který skončí na konci tohoto roku. Dodal, že náplň práce Centrální řídící struktury 

se již vyčerpala, proto je třeba zjednodušit strukturu CEITEC. Připomněl, že CŘS ve 

skutečnosti nic neřídila, ačkoli to její název indikuje. Vzpomenul také, že zrušení CŘS CEITEC 

měl ve svém programu při kandidatuře na rektora. Značku CEITEC měl v plánu zachovat – 

v jednodušším módu a menším počtu lidí.  

Docent Polčák doplnil, že se nejedná o definitivní konec CEITEC, jen jeho obměnu, v níž však 

MU nebude mít největší slovo. Předseda LK jakožto zpravodaj doplnil, že pracoviště jako 

CEITEC nejsou uvedena ve statutu MU, proto nebude nutné měnit další vnitřní předpisy po 

jeho formálním zrušení.  

Dotaz předsedy LK na spolupráci s VUT na novém projektu v rámci CEITEC. Rektor 

odpověděl, že partnerská smlouva bude rozesílána i dalším subjektům – např. MENDELU či 

VFU. Co se týče CŘS CEITEC, na posledním jednání v prosinci minulého roku byli ostatní 

partneři rektorem upozorněni, že ke zrušení dojde, ačkoli MU neměla povinnost je dopředu 

informovat.  

Hlasování: LK AS MU doporučuje AS MU schválit zrušení Centrální řídící struktury 

CEITEC bez připomínek.   

(Pro: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 0)  

4) Návrh rektora na II. změnu Statutu Masarykovy univerzity 

(představeno jako bod č. 4) 

Rektor představil změny Statutu související se vznikem PHARM MU. Mimo jiné se počet 

senátorů AS MU zvyšuje na 55 (ze současných 50). Předseda AS MU připomněl, aby se členové 

vyjádřili ke II. změně návrhu Statutu.  

Předseda LK jakožto zpravodaj se zeptal na insignie nově vznikající fakulty. Rektor řekl, že 

insignie byly součástí kupní smlouvy. JUDr. Kvítková to potvrdila.  

Dotaz Mgr. Ing. Špetíka, zda by nebylo lepší AS MU doplnit o nové členy z FaF už před 

koncem současného volebního období. Předseda LK odpověděl, že současné složení AS MU 

bude fungovat pouze do konce roku a jednalo by se o velmi náročný logistický proces, který 

podle něj nemá cenu podstupovat. Rektor potvrdil slova předsedy LK s tím, že prvně musí 

vzniknout AS samotné fakulty a je třeba zvolit nového děkana a vedení fakulty. Prorektor 

Polčák doplnil, že zákon počítá s přechodným obdobím, kdy bude funkce senátu vykonávat 

rektorem pověřená osoba.  

Dotaz doc. Křepelky, zda by nebylo lepší hledat jinou alternativu a přizvat zástupce PHARM 

MU na senát. Vyjádřil se pro zapojení členů akademické obce do rozhodovacích procesů, 

včetně chodu v rámci AS MU. Předseda LK vyjádřil souhlas s tím, že by zástupce PHARM 

MU uvítal i v LK. Rektor oznámil, že současná děkanka FaF je zapojena například do 

Strategického záměru. JUDr. Smutná souhlasila s poznámkou a uvítala by, kdyby bylo 

několik členů fakulty vtaženo do procesu začleňování se do chodu univerzity co nejdřív.  



Mgr. Ing. Špetík vyjádřil souhlas se zapojením členů PHARMU MU. Připomněl ale článek 16 

VŘ, který by mohl být dřívějším zapojením PHARM MU do AS MU porušen. Mgr. Orava 

poznamenal, že se podle něj jedná hlavně o politické gesto.  

Předseda AS MU se zeptal na to, jak by rozšíření AS MU o pět míst vypadalo v praxi a na 

průběh případné kooptace. Mgr. Orava by členy PHARM MU zapojil formou neformální 

spolupráce. JUDr. Smutná připomněla, že je třeba, aby se zástupci nové fakulty nejprve 

seznámili s vnitřním systémem MU; mandáty by tak podle ní bylo možné obsadit zhruba 

v listopadu. Rektor doplnil, že neformální spolupráce již probíhá od října/listopadu minulého 

roku, kdy na schůze AS MU chodí pravidelně studenti i děkanka FaF.  

Dotaz L. Buchty, zda by nebylo vhodné rozdělit účinnost Statutu a Volebního řádu, aby 

nedošlo ke zmatkům. Prorektor Polčák viděl problém v tom, že by došlo k volbě členů AS 

MU na neexistující místa. Předseda LK viděl změnu v předpisech na poslední chvíli jako 

potenciálně nebezpečnou.  

Návrh L. Buchty, aby se AS MU rozšířil o místa pro PHARM MU už k 1. červenci tohoto 

roku. JUDr. Smutná navrhla, aby tato diskuse probíhala až na zasedání AS MU. Mgr, Ing. 

Špetík vyjádřil podporu návrhu L. Buchty a znovu připomněl rozpor s čl. 16 VŘ. JUDr. 

Smutná nesouhlasila s tím, že by existoval právní rozpor. Podle doc. Křepelky není třeba 

čekat až do konce roku a volba by měla proběhnout v létě. 

Dotaz předsedy LK, zda má někdo zformulovaný pozměňovací návrh, případně jej chce 

zformulovat. Předseda AS MU poznamenal, že přímo na zasedání nelze tvořit pozměňovací 

návrh a poprosil přítomné, aby si případné změny promysleli dopředu. JUDr. Smutná navrhla 

orientační hlasování členů komise o tom, zda by měla tato diskuze probíhat na komisi, nebo 

na zasedání AS MU. Orientační hlasování členů dopadlo tak, že věc byla odložena na 

zasedání AS MU.  

Návrh JUDr. Smutné na výstup, že LK vyzývá vedení MU k reflektování proběhlé diskuze na 

zasedání AS MU a vypracování alternativního návrhu. Rektor nedokázal odpovědět na místě. 

Předseda LK slíbil diskuzi reflektovat na zasedání AS MU, vyjádřil se proti návrhu na výstup 

z proběhlé diskuze. Prorektor Polčák nesouhlasil s tím, že je návrh Statutu třeba měnit. 

Dotaz L. Lízala na to, jak se řešila tvorba fakult v minulosti a zda není možné inspirovat se 

tam. Rektor odpověděl, že nikoli, jelikož dřívější fakulty vznikaly „na zelené louce“.  

Dotaz L. Buchty na pořadí fakult ve statutu, a zda by PHARM MU neměla být desátá, nikoli 

šestá. Rektor odpověděl, že se jedná o konsenzus děkanů a vedení a má za to, že by fakulta 

měla být na šestém místě.  

Dotaz L. Buchty na znění usnesení, zda by nebylo lepší vyškrtnout z návrhu usnesení 

legislativní technické detaily. Jeho alternativní návrh usnesení zněl: Akademický senát 

Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona o vysokých školách, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje II. změnu Statutu Masarykovy univerzity, jejíž znění tvoří 

přílohu zápisu ze zasedání. 



Hlasování: LK AS MU doporučuje AS MU schválit II. změnu Statutu Masarykovy 

univerzity s výhradami, které budou představeny na zasedání AS MU a s tím, že 

navrhuje vlastní alternativní znění.  

(Pro: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 0) 

 

5) Návrh rektora na I. změnu Volebního řádu Akademického senátu Masarykovy 

univerzity   

(představeno jako bod č. 5) 

Rektor přiblížil nejdůležitější změnu z devíti na deset volebních obvodů. Prorektor Polčák 

doplnil, že změna je logickým navýšením, které odpovídá vzniku nové fakulty. Předseda LK 

jakožto zpravodaj připomněl zajímavou diskuzi a účinnost VŘ od září 2020.  

L. Buchta měl stejnou poznámku ke změně návrhu usnesení jako u Statutu. Jeho alternativní 

znění znělo: Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod 3 

zákona o vysokých školách, schvaluje I. změnu Volebního řádu akademického senátu 

Masarykovy univerzity, jejíž znění tvoří přílohu zápisu ze zasedání. Předseda LK se zněním 

souhlasil.  

Hlasování: LK AS MU doporučuje AS MU schválit I. změnu Volebního řádu 

Akademického senátu Masarykovy univerzity bez připomínek s tím, že navrhuje vlastní 

alternativní znění.  

(Pro: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 0)  

 

6) Návrh rektora na II. změnu Vnitřního mzdového předpisu Masarykovy univerzity 

(představeno jako bod č. 6) 

Rektor oznámil, že změna je vynucená navýšením minimální mzdy. Týká se několika tarifů 

v nejnižších třídách, žádná jiná změna se neudála. Předseda LK jakožto zpravodaj řekl, že 

změna nebyla nezbytná, jelikož šlo minimální mzdu kompenzovat jinými způsoby, např. 

osobním ohodnocením.  

RNDr. Bauer řekl, že Odborová rada věc odsouhlasila a změnou předpisu dojde k větší jistotě. 

Povede podle něj ke kultivaci prostředí hlavně SKM.  

Dotaz předsedy LK, kolika lidí se změna týká. Podle rektora by mělo jít o několik málo lidí. 

Mgr. Ing. Špetík řekl, že počty jsou v překládací zprávě a jedná se o pár desítek lidí. 

L. Buchta navrhnul alternativní usnesení: Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu 

s § 9 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona o vysokých školách, schvaluje II. změnu Vnitřního 

mzdového předpisu Masarykovy univerzity, jehož znění tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 



Hlasování: LK AS MU doporučuje AS MU schválit II. návrh změny Vnitřního 

mzdového předpisu Masarykovy univerzity bez připomínek s tím, že navrhuje vlastní 

alternativní znění.  

(Pro: 0, Proti: 0, Zdrželi se: 0) 

 

7) Různé 

Předseda LK poděkoval za věcnou diskuzi a alternativní návrhy.  

Poznámka L. Buchty k novému zákonu o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování 

na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů; podle 

něj dojde k nedorozumění okolo částí třetí § 7 tohoto zákona. Navrhnul zabývat se na 

zasedání AS MU pořádáním voleb a vzniku funkčního období v souvislosti s tímto 

paragrafem. Předseda LK označil informaci důležitou pro VaMK, slíbil informaci předat. 

Rektor poděkoval za poznámku a doplnil, kterých voleb se paragraf týká.  

Dotaz předsedy LK, zda se opatření dotkne i RVH. Rektor oznámil, že ano, tří členů 

končících na konci roku. Detaily nevěděl. Podle předsedy LK bude dopad malý.  

JUDr. Smutná upozornila na nebezpečí použití tohoto retroaktivního předpisu, například na 

možnost „navrácení“ se odvolaného děkana FSpS. Prorektor Polčák oponoval, že je rozdíl 

mezi funkčním obdobím a funkcí, proto se předpis nemůže dotknout odvolaného děkana. 

Zákon označil za nedomyšlený.  

RNDr. Lízal řekl, že PřF má volby již vyhlášeny a začátek mandátu je upraven tak, aby se ho 

předpis netýkal. Mgr. Novák oznámil, že senátoři na FSpS čekají na informace o tom, kdy 

jejich mandáty skončí. Připomínka Mgr. Oravy, že se § 7 odst. 2 podle něj vztahuje jen na 

mandáty, které doběhly celé – tedy nedošlo k odvolání.  

Předseda LK poděkoval členům i hostům za účast. Rektor poděkoval za konstruktivní debatu.  

Zapsala: Michaela Prucková   

Ověřil: Michal Koščík 

 


