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

ustavené Akademickým senátem MU (AS MU) ve volebním období 2021-2024 

 

Termín konání: pondělí 14. 2. 2022 ● 17:00-19:00 ● Komenského nám. 2, místnost č. 300 

Přítomni: Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (předseda LK AS MU); Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák; 

Mgr. Ing. Ondřej Špetík; PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D.; Mgr. Damir Solak; Bc. Daniel Jirků; 

Bc. Tina Mizerová, Ph.D.; RNDr. Milan Baláž, Ph.D.; Bc. Kateřina Holíková, doc. RNDr. 

Vlastislav Dohnal, Ph.D.; JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.  

Omluveni: Mgr. Natália Antalová 

Nepřítomni: Mgr. Martin Vrubel 

Hosté:  

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

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

 

Program:  

1. Úvod 

2. Disciplinární řád pro studenty FSS MU 

3. Statut PrF MU – změna vnitřního předpisu 

4. Jednací řád AS PrF MU – změna vnitřního předpisu 

5. Statut FaF MU – změna vnitřního předpisu 

6. Jednací řád AS FaF MU – změna vnitřního předpisu 

7. Volební řád AS FaF MU – změna vnitřního předpisu 

8. Různé  

 

1. Úvod 

Na úvod předseda LK uvítal přítomné a konstatoval LK za usnášeníschopnou. Oproti 

původnímu programu navrhnul, vzhledem k přítomnosti jediného externího hosta – děkana PrF, 

předřadit body 3 a 4 před bod 2. Pozměněný program byl odsouhlasen. 

 



2. Statut PrF MU – změna vnitřního předpisu 

Úvodem děkan PrF představil předkládaný bod. Změny se týkají dvou částí Statutu, první se 

týká změny vymezení doby působnosti AS fakulty – od nynějška vyjádřeno počtem let, nikoli 

přesným datem. Druhá změna se týká zrušení Katedry pracovního práva a práva sociálního 

zabezpečení. Dále předložené změny představil Mgr. Solak jakožto zpravodaj, který dále 

konstatoval, že v obou případech byly dodrženy zákonné procesní náležitosti. 

 

Předseda LK poznamenal, že diskuse bude otevřena pro oba body zároveň. Předtím ale 

konstatoval, že jej překvapilo formátování dokumentu, ve kterém se vyskytují chyby a nejsou 

také číslovány strany.  

 

Diskuse: 

Mgr. Ing. Špetík poukázal na skutečnost, že není zcela jasné, o kterém dokumentu má LK 

jednat, případně který dokument bude schvalován AS MU, s čímž předseda LK souhlasil. 

Vznesl dotaz, zda AS MU bude v tomto případě hlasovat jen o změně, nebo o celém Statutu. A 

že v případě, kdy by se mělo hlasovat pouze o změně Statutu, s ohledem na předložené 

dokumenty, by mohlo dojít ke zmatkům. Následovala diskuse, zda se má tedy hlasovat pouze 

o změnách, nebo o celém předpisu. Předseda LK uvedl, že v případě doplnění podkladů ze 

strany PrF by bylo možné o obou bodech na zasedání AS hlasovat jednou ve formě en bloc. 

 

Mgr. Solak upozornil na to, že v dokumentu chybí ustanovení o účinnosti, přičemž Mgr. Ing. 

Špetík uvedl, že v dokumentech chybí celý oddíl závěrečných ustanovení. Děkan PrF uvedl, že 

účinnost by měla nastat dnem vyhlášení. 

 

LK AS MU doporučuje AS MU schválit usnesení o změně čl. 29 písm. a) a čl. 20 odst. 3 

Statutu PrF MU, jak byla schválena AS PrF MU dne 13. 12. 2021, bez připomínek. 

Pro: 11, Proti: 0, Zdržel/a se: 0 

 

LK AS MU doporučuje AS MU schválit změnu čl. 9 odst. 1 Statutu PrF MU, spočívající ve 

vypuštění písm. e) a přečíslování ostatních písmen, bez připomínek. 

Pro: 9, Proti: 1, Zdržel/a se: 1 

 

 

 



3. Jednací řád AS PrF MU – změna vnitřního předpisu 

 

LK AS MU doporučuje ke schválení změnu Jednacího řádu AS PrF MU tak, jak byla přijata 

AS PrF MU dne 8. 11. 2021, bez připomínek. 

Pro: 11, Proti: 0, Zdržel/a se: 0 

 

4. Disciplinární řád pro studenty FSS MU 

Bod na představil Bc. Jirků jakožto zpravodaj, obsah je reakcí na nedávno přijatý předpis 

Disciplinární řád pro studenty MU. AS FSS předložený předpis schválil. Platnosti nabývá 

schválením AS MU, účinnosti od 1. 9. 2022. 

 

Diskuse:  

Mgr. Solak upozornil, že v čl. 8 odst. 3 neodpovídá datum schválení AS MU. 

Bc. Mizerová upozornila na procesní pochybení – dokumenty nebyly ze strany fakulty 

zveřejněny včas v zákonné lhůtě, vyskytují se nesrovnalosti v zápisu. Bc. Jirků toto jako 

zpravodaj nemůže potvrdit ani vyvrátit, jelikož na zasedání AS FSS přítomen nebyl. Zápis ze 

zasedání ještě ze strany fakulty zveřejněn nebyl. Bc. Mizerová také poukázala na to, že ve čl. 2 

je uveden odkaz na univerzitní řád, kde se má nacházet podrobný výpis disciplinárních 

prohřešků – výčet je ale jen demonstrativní, nikoli podrobný. 

Předseda LK vznesl dotaz, do jaké míry by se LK měla zabývat takovýmito drobnými 

procesními chybami, když předpis nebyl zpochybněn ze strany fakultního senátu.  

Mgr. Ing. Špetík upozornil, že ve čl. 4 odst. 5 – „Členství rovněž zaniká vznikem pracovního 

poměru dle odstavce 4 věty třetí.“ by mělo být opraveno na „…věty druhé...“ 

Předseda AS MU upozornil, že špatné datum ve čl. 8 odst. 3 je pravděpodobně využito pouze 

orientačně, správné datum by zde bylo doplněno po schválení ze strany AS MU. 

 

LK AS MU doporučuje AS MU schválit předpis Disciplinární řád pro studenty FSS MU, 

s výhradou odstranění tiskových chyb čl. 4, odst. 5, poslední věta a čl. 8 odst. 3.  

Pro: 11, Proti: 0, Zdržel/a se: 0 

 

 



5. Statut FaF MU  

Předpis na úvod představil jakožto zpravodaj PharmDr. Goněc, který uvedl, že došlo 

k nedodržení lhůty ve zveřejnění akademické obci na úřední desce. Návrhy byly schváleny AS 

FaF dne 9.12.2021. Předkládané předpisy odstraňují nesrovnalosti, které se vyskytovaly 

v prvotních zněních daných předpisů. Více popisují důvodové zprávy předložené k jednotlivým 

bodům. 

 

Diskuse: 

Mgr. Solak poukázal na to, že ani v těchto předpisech není uvedena účinnost. Předseda LK 

uvedl, že je to opět pravděpodobně zamýšleno v den vyhlášení. PharmDr. Goněc souhlasil 

s tím, že pro lepší právní přehlednost by mohlo být uvedeno budoucí datum. Předseda LK uvedl, 

že se na toto bude ptát děkanů příslušných fakult na zasedání AS MU. 

 

LK AS MU doporučuje AS MU schválit Statut FaF MU v předloženém znění bez 

připomínek. 

Pro: 10, Proti : 0, Zdržel/a se: 1 

 

6. Jednací řád AS FaF MU  

Předseda LK poukázal na špatné pojmenování jednotlivých bodů vztahujících se k FaF. 

Neschvaluje se změna předpisu, ale celý vnitřní předpis.  

 

LK AS MU doporučuje AS MU schválit Jednací řád AS FaF MU v předloženém znění bez 

připomínek. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel/a se: 1 

 

7. Volební řád AS FaF MU  

 

LK AS MU doporučuje AS MU schválit Volební řád AS FaF MU v předloženém znění bez 

připomínek. 

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel/a se: 1 

 

 



8. Různé 

Mgr. Solak upozornil na vhodnost zvaní předsedů fakultních senátů na LK, jakožto 

předkladatelů, v případě projednávání vnitřních fakultních předpisů (dle § 9 odst. 1 písm. b) 

bod 2 ZVŠ). Předseda LK souhlasil, přičemž uvedl, že zvaní děkana je historickým zvykem. 

JUDr. Smutná uvedla, že toto již v minulosti zaváděla. 

 

Bc. Holíková vznesla prosbu, aby při přidávání příspěvků do MS Teams došlo k označení 

celého týmu, aby všem členům týmu přišla připomínka. Předseda AS MU vznesl návrh, zda by 

bylo možné posílat informace o přípravě zasedání všem členům komisí, tzn. i těm, kteří nejsou 

senátory. Předseda LK vznesl návrh, zda by toto mohla dělat tajemnice AS MU.  

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:00. 

 

Zapsala: Markéta Vlachová 

Ověřil: Michal Koščík 


