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

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

Termín konání: pondělí 22. 2. 2021 ● 17:00-17:50 ● MS Teams 

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

Lukáš Buchta; 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; Mgr. Václav Orava (pozdní 

příchod) 

Omluveni: / 

Nepřítomni: / 

Hosté:  

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

technologie MU); Mgr. Svatopluk Šimek (PrávO); JUDr. Kateřina Kvítková (vedoucí 

PrávO) 

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

• PrF MU: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (děkan PrF MU) 

 

Program:  

1) Úvod 

2) Jednací řád Vědecké rady PrF MU 

3) Různé 

 

1) Úvod 

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

programu.  

2) Jednací řád Vědecké rady PrF MU 

Předseda LK předal slovo děkanovi PrF MU, který představil navrhovaný vnitřní předpis. 

Vedení PrF MU se na přání VR PrF rozhodlo zakomponovat v řádu možnost hybridního či 

online jednání. Díky novelizaci bude podle děkana možné pozvat na zasedání i zahraniční 



odborníky. Online formu označil za vhodnou i pro kratší jednání nevyvolávající diskusi, např. 

volbu členů komisí.  

Součástí jsou také některé technické úpravy, např. úprava definic používaných zkratek. O 

potřebě těchto úprav PrF MU podle děkana věděla, ale měnit předpis jen kvůli nim mu přišlo 

zbytečné, proto se staly součástí rozsáhlejších změn. 

Zpravodajka dr. Smutná označila předpis za bezvadný. Jen jí nebylo jasné, zda se přijímá 

nový předpis nebo mění stávající. Děkan vysvětlil, že se jedná o nový vnitřní předpis, nikoli 

novelu.  

Předseda LK doplnil, že stanovisko rektora je kladné. 

Předseda LK otevřel diskusi a zeptal se na zachování možnosti hlasovat per rollam přes e-

mail a zda hodlá hlasování mimo zasedání VR PrF využívat. Děkan řekl, per rollam 

nepovažuje za zasedání a využít by se per rollam hlasování mělo jen v závažných situacích.  

Prorektor Polčák doplnil rozdíl mezi zasedáním (synchronní) a jednáním (asynchronní). 

Dr. Smutnou zajímalo, proč je pro hlasování využita aplikace v INET, ne IS. Děkan řekl, že 

kvůli externím členům a tomu, že jsou na toto hlasování členové rady zvyklí. Proběhla debata 

nad tím, jak se do INET a IS zapojují externisté. 

Prorektor Polčák dodal, že univerzitní VR hlasuje přes IS. Předjímal vznik aplikace 

umožňující videokonference přímo v IS. LK došla k závěru, že tento předpis bude po jejím 

zprovoznění třeba novelizovat. Děkan s tím byl srozuměn.  

LK AS MU doporučuje AS MU přijmout předložený Jednací řád Vědecké rady PrF MU bez 

výhrad. 

Pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0 

3) Různé 

Na návrh L. Buchty bylo zařazena téma „Prodloužení mandátů členů (nejen) AS MU dle 

výkladového stanoviska MŠMT“.  

Předseda LK požádal prorektora Polčáka o představení oficiální komunikace ze strany 

MŠMT, jelikož zveřejněné stanovisko nepovažoval za dokončené, natožpak finální. Prorektor 

Polčák řekl, že se k dokumentu dostal přes předsedu AS MU. Oficiální komunikace ze strany 

MŠMT k MU podle něj neproběhla. 



Předseda LK vyslovil názor, že výkladové stanovisko vypadá jako draft (kvůli chybějícímu 

datu a podpisu). L. Buchta oponoval, že stanovisko zveřejnilo samo MŠMT, takže jej 

považuje za oficiální. 

Dr. Lízal doplnil diskusi o kontext jednání na úrovni RVŠ, které k vydání stanoviska vedlo. 

Prorektor Polčák řekl, že ani MŠMT nemělo na prodlužování mandátů jednotný názor a 

vyžádalo si pro tvorbu svého názoru podklady MU; dodal, že není jisté, čí stanovisko na 

MŠMT bylo zveřejněno, jelikož dokument neobsahuje žádný podpis. 

Předseda AS MU potvrdil, že podpis, datum ani shoda neexistují. Na fóru předsedů AS se 

předsedové dohodli najít společný výklad pro všechny VŠ napříč republikou. RVŠ poslalo 

MŠMT vlastní stanovisko, že mandáty mají končit na konci dubna. Další fórum předsedů 

kvůli zveřejněnému dokumentu proběhne v pátek 26. 2. Předseda AS MU vyjádřil obavu, že 

přípis z MŠMT bude přijat i na úrovni RVŠ. 

Předseda LK shrnul debatu, která na úrovni ČR i LK v posledních měsících proběhla. Za 

pozitivní označil, že se diskuse konečně uzavře. Mgr. Hasil řekl, že budoucí senátoři z 

nevědomosti nervózní. Vyjádřil, že je důležité stanovit pevné datum, aby bylo konečně jasno.  

Předseda AS MU poprosil, aby MU dodržela to, na čem se RVŠ shodne.  

Mgr. Orava označil výklad za „podivný“. Předseda LK souhlasil.  

Předseda AS MU poděkoval za přístup LK. Další informace slíbil poskytnout na pondělním 

zasedání AS MU. Proběhla debata nad tím, zda má LK přijmout usnesení. Panovala shoda, že 

nikoli.  

Předseda LK poděkoval za proběhlou diskusi a účast. Zasedání bylo ukončeno 17:50. 

Zapsala: Michaela Prucková   

Ověřil: Michal Koščík 

 

 


