
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 26. 11. 2020 ● 17:00-18:55 ● MS Teams 

Přítomni: Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (předseda LK AS MU; přítomen část jednání); 

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 (přítomna část jednání); JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.; 

RNDr. Luboš Bauer CSc.; doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.; PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D. 

Omluveni: Mgr. et Mgr. Stanislav Hasil 

Nepřítomni:  

Hosté:  

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

technologie MU) 

• AS MU: Mgr. Josef Menšík, Ph.D., (předseda AS MU); doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D. 

(předseda VaMK) 

 

Program:  

1) Úvod 

2) Jednací řád VR PdF 

3) Jednací řád VR LF 

4) Organizační struktura LF 

5) Různé 

 

1) Úvod 

Předseda LK přivítal přítomné členy komise a hosty. Oznámil, že komise je usnášeníhodná. 

Krátce představil připravené body programu. Informoval, že předložené Jednací řády fakult 

mají pomoci s přizpůsobováním se online formě jednání vědeckých rad. Třetí předpis označil 

za rutinní, jelikož se týkal transformační změny jednoho pracoviště. Dále předseda LK 

avizoval, že bod různé bude otevřen na návrh L. Buchty.  

S návrhem programu souhlasilo 12 z přítomných 13 členů LK. 

 

 



2) Jednací řád VR PdF 

PdF MU nemá stálého člena v LK, proto se zpravodajské pozice ujal předseda LK. Podle 

zápisů zhodnotil, že procesně byl předpis schválen v pořádku. Předestřel, že PdF MU „si 

otevírá“ dvířka pro distanční jednání Vědecké rady. Jedná se ale o hybridní model jednání, 

jelikož habilitační uchazeč musí být fyzicky přítomen spolu s děkanem fakulty a zbytek členů 

se připojuje online.  

Okolnosti přijímání předpisu doplnil zástupce za PdF MU – předseda VaMK a současně člen 

AS PdF. Hybridní formu označil za nejlepší možnou.  

Prorektor Polčák připomněl své poznámky k terminologii, týkající se termínů „jednání“ a 

„zasedání“. Předseda LK uznal, že s termíny se potýkala při psaní předpisu také LF MU. 

„Jednání“ označil za termín nadřazený „zasedání“ (zasedání jako jedna ze dvou možných 

forem jednání). Prorektor Polčák souhlasil. Následovala krátká debata nad obsahem obou 

termínů. 

Předseda AS MU řekl, že RMU vypracovalo stanovisko k otázkám jednání akademických 

senátů a vědeckých rad. Prorektor Polčák doplnil, že orgány MU mohou podle tohoto 

stanoviska jednat online bez úprav předpisů. Nové úpravy jsou dílem jednotlivých fakult, 

které chtěly mít věci zkonkretizované. Předseda AS MU dodal, že jádro problému může být 

v tom, že některé orgány nedokážou hlasovat tajně.  

RNDr Lízal měl dotaz, zda není lepší vytvořit jednotnou verzi pro budoucí novely, upravující 

distanční jednání orgánů. Prorektor Polčák odpověděl, že RMU k takovému kroku 

nepřistoupil, protože nechtěl zasahovat do samosprávné legislativy fakult co se obsahu týče; 

doporučil konzultovat v případě potřeby změny v předpisech s Právním odborem RMU. 

Dr. Smutná doplnila, že AS MU je schopen jednat distančně v podstatě stejně jako osobně. 

Dále se zeptala na hlasování v INET. Prorektor Polčák řekl, že v INET v současnosti hlasují 

Vědecké rady. Předestřel, že má vzniknout hlasovací komplexní aplikace, díky níž bude 

možné celá jednání řešit v IS.  

Předseda VaMK upozornil na výskyt slov „zasedací místnost“ a „hlasovací lístky“ 

v projednávaném předpisu. Předseda LK řekl, že v dokumentu je přímo uvedeno, že hlasování 

probíhá v INET, proto není třeba se výskytem slov zabývat.  

LK AS MU doporučuje AS MU přijmout nové znění Jednacího řádu Vědecké rady PdF MU 

bez výhrad. 

Schváleno 12 hlasy; 1 člen se zdržel. 

3) Jednací řád VR LF 

Předseda LK přiblížil okolnosti pro přijetí změny předpisu, např. potřebu upravit některá 

procesní pravidla, jako je zveřejnění pozvánky. Nový Jednací řád mj. přesně odlišuje 

hlasování per rollam a zasedání online. Zpravodajka LF – Mgr. Antalová – shrnula základní 

změny: zasedání probíhá online přes aplikaci, kterou doporučuje MU, veřejná část bude živě 

prezentovaná a za přítomného člena se považuje ten, který bude připojen k videokonferenci 

(po odhlášení bude brán jako nepřítomen). 



Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

LK AS MU doporučuje AS MU přijmout nové znění Jednacího řádu Vědecké rady LF MU bez 

výhrad. 

Schváleno 12 hlasy; 1 člen se zdržel. 

 

4) Organizační struktura LF  

Změna v předpise se týká Ústavu lékařské genetiky, který působí jako fakultní teoretický 

ústav. Spolupracuje ale s FN Brno a využívá jejích prostor, proto se ve změně posune 

v organizační struktuře pod FN Brno. Nebude už pouhým teoretickým pracovištěm. 

Zaměstnanci obou celků tak nyní budou moci úžeji spolupracovat a prolínat se ve své práci.  

Mgr. Orava se zeptal na praktické dopady. Předseda LK viděl hlavní změnu v promíchání 

pracovních úvazků. Prostory, které zaměstnanci FN Brno nyní již stejně využívají, budou 

moci nyní užívat jako zaměstnanci MU. Celkově se tedy jedná o zjednodušení práce.  

LK AS MU doporučuje AS MU přijmout Organizační strukturu LF MU v předloženém znění 

bez výhrad. 

Schváleno 12 hlasy; 1 člen se zdržel. 

 

5) Různé 

Předseda LK na návrh L. Buchty zařadil diskuzi o prodloužení funkčních období v období 

nouzového stavu, řešenou podle zákona č. 188/2020 Sb. Povinnost prodlužování mandátů 

podle předsedy LK nejvíce zasáhne AS LF, který je čerstvě zvolen. Podle výkladu MŠMT se 

prodloužení týká i podzimního nouzového stavu, nikoli pouze situace na jaře 2020.  Předsedu 

LK tento výklad překvapil, protože on osobně dospěl přesně k opačnému závěru a to, že se 

předpis vztahuje ke konkrétnímu nouzovému stavu. Pokud by zákonodárce chtěl udělat 

pravidlo pro neomezený počet nouzových stavů do budoucna, tak by nepřijímal ad hoc zákon, 

ale novelizoval by zákon o vysokých školách.  

Předseda AS MU obeznámil přítomné s okolnostmi vzniku výkladu, na jehož vzniku měl 

podíl. Připomněl, že některé české univerzity nejsou za současného stavu schopné svá jednání 

a hlasování zorganizovat. AS MU a fakultní senáty proto mají prodloužené mandáty o 120 

ode dne ukončení nouzového stavu. Chystané volby do AS MU by podle předsedy AS MU 

měly proběhnout podle plánu. Upozornil, že bude třeba upravit větu ve Volebním řádu, že 

mandát vzniká k 1. lednu, aby nastupující senát nebyly ochuzeny o délku svých mandátů.  

Prorektor Polčák řekl, že otázka AS MU je problematičtější a je zde větší množství rizik, jež 

je třeba zvážit (domáhání nových senátů zasednout, domáhání současných senátů prodloužit 

mandáty a problematika tříletého funkčního období). Předseda AS MU byl názoru, že 

mandáty k 1. 1. 2021 novým zvoleným senátorům nevzniknou. Prorektor Polčák doplnil, že 

MŠMT připravuje novelu ZVŠ, která bude řešit nouzový stav.  



Mgr. Špetík měl dotaz, zda by nebylo lepší, aby rektor navrhnul změnu Volebního řádu, 

kterou by projednal ještě současný senát na prosincovém zasedání. Prorektor Polčák souhlasil.  

/Předseda LK se z jednání omluvil; vedením diskuze pověřil Dr. Smutnou./ 

Předseda AS MU apeloval, aby v nových předpisech nebyla pevná data, aby se s mandáty 

dalo v případě potřeby lépe hýbat. RNDr. Lízal spolu s předsedou AS MU apelovali, aby noví 

senátoři nebyli ochuzeni o délku mandátů. L.  Buchta souhlasil s vynecháním pevných dat, 

zachováním délky mandátu a návrhem Mgr. Špetíka změnit Volební řád – pevná data a 

vyhlašování voleb. Prorektor Polčák doplnil, že bude též třeba změnit ustavení o počátcích 

funkčního období. 

Dr. Smutná upozornila, že novela Volebního řádu bude schvalována v následujících měsících, 

je tedy možné, že ji bude schvalovat současný senát s prodlouženými mandáty. Doplnila 

úvahu, že prodloužení mandátů mělo pomoci univerzitám a vysokým školám, jež nyní 

nemohou fungovat. MU fungovat i distančně mohla a může, proto jí usnesení spíše škodí než 

pomáhá. Předseda AS MU souhlasil, obával se ale, že MU se bude muset přizpůsobit a nejít 

proti vykladu. 

Mgr. Orava se přikláněl za co nejrychlejší řešení.  

Prorektor Polčák řekl, že nečeká, že by nouzový stav přetrvával až do nového roku. Požádal 

LK o názor, zda problematiku projednat na zasedání AS MU. RNDr. Lízal byl pro přednesení 

bodu na plénu AS MU. Zástupce FaF – dr. Goněc – připomněl, že fakulta nemá v AS MU 

vlastní zastoupení, apeloval na to, aby zastoupení FaF bylo ustaveno a povoláno do funkce 

podle dohody. Předseda AS MU oznámil, že má v plánu bod otevřít na listopadovém zasedání 

senátu. 

Prorektor Polčák oznámil, že podle zpráv, jež si vyměňuje se zástupci MŠMT, se mají 

mandáty prodloužit. Dr. Smutná se ohradila proti tomu, aby AS MU jednalo o prodloužení 

vlastních mandátů. Jako variantu viděla ustavení expertního tělesa. Prorektor Polčák dodal, že 

rozhodnout nemůže ani rektor, jelikož je senátem volen. 

Podle předsedy AS MU přijde řešení samo a zvenku a MU ho ustojí. Za největší nebezpečí 

označil nejistotu.  

Dr. Smutná navrhla vytvořit stanovisko, že výklad MŠMT jde proti zájmům MU a předložit 

ho ministerstvu s prosbou, aby současné mandáty AS MU skončily k 31. 12. 2020.  

Mgr. Orava navrhnul prodloužit funkční období senátu do 1. 1. 2021, aby se na něj 

nevztahoval probíraný zákon. Takové řešení by bylo podle dr. Smutné elegantní, bohužel ale 

v rozporu se ZVŠ.  

Prorektor Polčák byl proti tomu, aby se do debaty zapojoval sám rektor, jelikož se jedná o 

funkci volenou senátem, jehož mandát se zde řeší. Předseda AS MU navrhnul, aby se na 

MŠMT obrátil samotný AS MU. Mgr. Orava byl pro možnost znovu se obrátit na MŠMT a 

předestřít důvody pro výjimku pro MU. Hlavní důvod podle něj představovala pozice FaF, 

která nemůže dál zůstat bez svých zástupců. Členové se shodli, že by AS MU mohl 

zaúkolovat komunikací s MŠMT rektora.  



Dr. Smutná navrhla vytvořit stanovisko, s nímž rektor osloví MŠMT z pověření AS MU, 

které se bude opírat o argumenty, proč prodloužení mandátů MU uškodí.  

Výstup z diskuze: AS MU žádá rektora, aby zahájil komunikaci s MŠMT ohledně výkladu 

zákona č. 188/2020 Sb. AS MU žádá, aby mu bylo podáno jednoznačné stanovisko o délce 

funkčního období AS MU, které mělo končit k 31. 12. 2020. Současný výklad MŠMT jde proti 

zájmům MU. MU je schopná fungovat stejně, jako za standardního režimu, dokáže si zvolit 

své nové zástupce a není v jejím zájmu prodlužovat mandáty stávajícím členům AS MU. Pro 

neprodlužování funkčních období hovoří také fakt, že v nově ustanoveném senátu mají poprvé 

zasednout zástupci nově zřízené FaF MU, tohoto času bez zástupců v tomto orgánu. AS MU 

proto MŠMT žádá o jasné stanovisko, zda se i za těchto okolností řídit výkladem MŠMT 

zákona č. 188/2020 Sb., a má povinnost funkční období mandátů prodloužit.  

Prorektor doporučil s formulací usnesení oslovit Mgr. Šimka. Dr. Smutná shrnula celou 

proběhlou diskuzi a členové se shodli, že není třeba schvalovat žádné usnesení.  

 

Jednání bylo ukončeno 18:52.  

 

Zapsala: Michaela Prucková 

Ověřil:  


