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

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

 

Termín konání: pondělí 27. 9. 2021 ● 17:00-18:00 ● MS Teams 

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

Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák; Mgr. Ing. Ondřej Špetík; Mgr. Natália Antalová; 

JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.; PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D.; Mgr. Damir Solak; Bc. Daniel 

Jirků; Bc. Tina Mizerová; Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.; RNDr. Milan Baláž, Ph.D.; Bc. Kateřina 

Holíková 

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

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) 

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

 

Program:  

1. Úvod 

2. Jednací řád vědecké rady FSS MU 

3. Různé  

 

1) Úvod 

Předseda LK přivítal členy nově složené komise. Na úvod proběhla debata o zpravodajování 

předpisů a jmenování nových zpravodajů pro jednotlivé fakulty. Zpravodajem Právnické 

fakulty byl jmenován Mgr. Solak, Lékařskou fakultu dostala na starost Mgr. Antalová, za 

Přírodovědeckou fakultu bude vystupovat dr. Baláž, Filozofickou fakultu bude mít na starosti 

Bc. Holíková, Pedagogická fakulta připadla dr. Vrubelovi, Farmaceutickou fakultu bude 



zastupovat dr. Goněc, Ekonomicko-správní fakultu Mgr. Špetík, Fakultu informatiky bude 

zastupovat doc. Dohnal (bude-li se jmenováním souhlasit), Fakulta sociálních studií připadla 

Bc. Mizerové, Fakultu sportovních studií bude zastupovat Mgr. Novák a záležitosti 

univerzitních předpisů zůstanou předsedovi LK. 

 

2) Jednací řád vědecké rady FSS MU 

Předseda LK představil pozadí předkládaného předpisu, který měl být komisí posouzen ještě 

před schválením na zasedání AS FSS, což se nestihlo z důvodu změny složení AS. Předseda 

SKAS se pro tento dokument zhostil role zpravodaje a předpis představil.  

Navržené změny mají zjednodušit fungování vědecké rady. Předseda SKAS upozornil na 

změnu v čl. 4, která mění kvorum pro usnášeníschopnost na nadpoloviční většinu přítomných. 

Nově má být také radě umožněno distanční jednání. 

Předseda LK zdůraznil, že předpis má nabýt účinnosti dnem vyhlášením, proto ho zajímalo, 

kdy by měl být případně schválený předpis vyhlášen. Podle předsedy SKAS by to mělo být do 

několika dnů od schválení na AS. Dr. Smutná vyjádřila změnám podporu. Prorektor Polčák 

dodal, že stanovisko rektora je kladné. Jelikož nebyly další otázky, přistoupila LK k hlasování. 

LK AS MU doporučuje AS MU přijmout Jednací řád vědecké rady FSS MU v předloženém 

znění bez připomínek. 

Pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0 

 

3) Různé 

Změna termínu zasedání LK 

Předseda LK otevřel diskuzi o změně termínu zasedáni LK, čemuž někteří členové vyjádřili 

podporu. Předseda AS vyjádřil podporu stávajícímu termínu – pondělí 17:00 - a poprosil, aby 

změna nenastala, nebudou-li LK a EK synchronizované. Dr. Lízal vznesl názor, že by LK 

neměla ustupovat, jelikož se schází pravidelněji než EK a vyjádřil podporu změně termínu na 

dřívější hodinu. Předseda AS nesouhlasil s tím, že se EK schází méně častěji.  

Předseda LK řekl, že jakákoli změna termínu by měla platit od 1. ledna, jelikož členové už mají 

na podzimní semestr rozvrženou výuku. Apeloval, aby nový termín nebyl v pátek. Dr. Lízal 



navrhnul, aby předseda LK komunikoval s předsedou EK o přesunu začátku obou komisí. 

Předseda LK slíbil bod přednést na zasedání AS.  

Úprava jednacího řádu ASMU 

Předseda LK otevřel debatu o změně vnitřních předpisů AS, konkrétně jednacího řádu. 

Navrhnul sestavit pracovní komisi z členů obou komor, která by se novelizací zabývala. Dr. 

Lízal připomněl, že předchozí změnu projednávalo a řešilo předsednictvo AS. Mgr. Solak 

oponoval, že SKAS není v předsednictvu paritně zastoupen. Předseda AS apeloval, aby veškeré 

změny byly řešeny veřejně. Do jednání by zapojil jak předsednictvo, tak pracovní skupinu.  

Detaily budou projednány na zasedání AS. 

Předseda LK ukončil zasedání 18:00. Upozornil přítomné, že další jednání chce svolávat 

prezenčně, bude-li to možné.  

Zapsala: Michaela Prucková   

Ověřil: Michal Koščík 


