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

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

 

Termín konání: pondělí 10.1.2022 ● 17:00-19.15 ● Komenského nám. 2, místnost č. 257 

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

Holíková, doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.; Mgr. Natália Antalová (dřívější odchod); 

JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (dřívější odchod) 

Omluveni: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. 

Nepřítomni: / 

Hosté:  

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

technologie MU), Mgr. Michal Bulant, Ph.D. (Prorektor pro vzdělání a kvalitu MU) 

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

 

Program:  

1. Úvod 

2. Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity – II. změna  

3. Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů Masarykovy 

univerzity – III. změna  

4. Disciplinární řád pro studenty Masarykovy univerzity  

5. Různé  

 

1. Úvod 

Předseda LK přivítal členy komise a pozvané hosty. Na úvod také předseda komise navrhnul, 

vzhledem k předpokládané šíři diskuse o Disciplinárním řádu MU a souvislosti mezi oběma 

body, spojení představení i diskuse u bodů 2. a 3. 

 



2. Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity – II. změna  

Prorektor Bulant představil pozadí předkládaného předpisu. Navržené změny mají umožnit 

distanční formu studijních programů, což dosud na MU umožněno nebylo. 

3. Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů Masarykovy univerzity – 

III. změna  

Dále pak nastínil pozadí nově předloženého předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 

studijních programů MU – při posledním zasedání AS v minulém volebním období předešlý 

návrh předpisu nebyl schválen. Největší změnou je nyní úprava hodnocení doktorských 

studijních programů, které se spojuje s hodnocením výzkumu podle Metodiky 17+. Dalšími 

změnami pak je úprava členství v programových radách a úpravy vycházející z praxe Rady pro 

vnitřní hodnocení MU. 

Následně předseda LK z pohledu zpravodaje komentoval důvodovou zprávu, přičemž 

konstatoval, že v dokumentu nenalezl nedostatky či rozpory s vnitřními předpisy. 

Diskuse: 

JUDr. Smutná poukázala na nelogičnost konstrukce u článku 9, odst. 5 „Členství v programové 

radě nezanikne v případě studenta, který v průběhu svého funkčního období řádně ukončí své 

studium ve studijním programu, jehož programové rady je členem, avšak je přijat do 

bezprostředně navazujícího studijního programu na stejné fakultě…“. Prorektor Bulant 

vysvětlil tuto formulaci, která je převzata z Volebního řádu AS MU. JUDr. Smutná poukázala, 

zda není daná formulace nadbytečná, jelikož se student v případě řádného absolvování stává 

absolventem. Předseda LK poukázal na to, že v programových radách to není takový problém, 

jako byl v AS, jelikož programové rady se scházejí méně častěji než v AS. Mgr. Solak 

poznamenal, že souhlasí s jinou formulací, ale ne s vypuštěním formulace, jelikož v tom 

případě se mění smyl daného ustanovení. JUDr. Smutná navrhla přeformulování na „… do 

časově navazujícího programu ...“, pokud to tak má být chápáno, jelikož slovo „navazující“ 

evokuje navazující magisterský program. Prorektor Bulant souhlasil s vyloučením slova 

„navazujícího“, ale poukázal také na potřebu studia na MU, a ne jiné univerzitě. Mgr. Solak 

poukázal na to, že v případě neomezování stupně studia nedává smysl se omezovat pouze na 

stejnou fakultu. Předseda LK navrhnul prohození vět „Členství v programové radě nezanikne 

v případě…“ a „Členství v programové radě zaniká dnem …“. 



RNDr. Baláž vznesl dotaz ohledně článku 13, odst. 6 „… jež je zveřejněna na jejích webových 

stránkách.“, jelikož předměty jsou z velká části dostupné v IS. Prorektor Bulant osvětlil, že 

předměty jsou propsány i na webové stránky muni.cz, ale že IS byl vždy brán jako součást 

univerzitních webových stránek. 

 

LK AS MU doporučuje AS MU přijmout II. změnu Studijního a zkušebního řádu 

Masarykovy univerzity v předloženém znění bez připomínek. 

Pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0 

 

LK AS MU doporučuje AS MU přijmout III. změnu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 

studijních programů Masarykovy univerzity v předloženém znění s připomínkou technické 

úpravy Článku 9, odst. 5. 

Pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0 

 

4. Disciplinární řád pro studenty Masarykovy univerzity  

Na úvod prorektor Polčák představil DŘ, jehož cílem je sjednocení znění v rámci celé 

univerzity, nyní jsou různá znění v rámci fakult a jsou v nich tak různá fakultní specifika. 

Disciplinární komise fakult by rozhodovala podle univerzitního DŘ. V hmotné části byla 

v rámci děkanského připomínkového řízení vznesena pouze jedna připomínka – zda v zájmu 

srozumitelnosti ve Článku 2, odst. 1, písmena a, bodu 4 nezměnit „…zpřístupnění veřejnosti 

...“ na „…zveřejnění …“. Tato technická úprava ještě ale není do předpisu zařazena. 

Předseda LK přispěl s připomínkou zpravodaje, že tento DŘ přímo neruší předpisy fakult, ale 

předpokládá, že jej fakulty přeberou.  

Diskuse: 

Předseda LK poukázal na omezenou působnost Disciplinárních komisí na studenty Erasmu. 

JUDr. Smutná poukázala na to, že univerzita v tomto nemá žádnou působnost, jelikož jsou 

zapsaní ke studiu na jiné univerzitě. Prorektor Polčák poukázal na to, že v některých případech 

bylo řízení s takovými studenty zahájeno, a toto bylo to oznámeno ambasádě a domovské 

univerzitě. Dále konstatoval, že tento řád bude mít působnost v rámci celoživotního studia. 

Nemá být zřizována univerzitní komise, jelikož nejsou celouniverzitní programy. Dále 



předseda LK poukázal na možnost jiných závažností trestu v rámci různých fakult u stejných 

prohřešků, a to i v případě celouniverzitního DŘ. Padl návrh, zda nezakomponovat „skutkové 

podstaty“. JUDr. Smutná konstatovala nutnost zachovat samostatnost fakult – jiná důležitost 

přestupků je naprosto legitimní. Prorektor Polčák ke skutkovým podstatám konstatoval, že se 

nejprve uvidí, v jaké míře bude k různým trestům v rámci stejných přestupků docházet. 

Předseda LK dále předložil návrh umožnit revizi hodnocení předmětu na základě podnětu 

Disciplinární komise, k čemuž prorektor Bulant uvedl, že umožnění revize hodnocení je 

v debatě. 

Mgr. Solak se tázal, zda v případě neaktualizování fakultního DŘ fakultou se na fakultní řád 

bude nahlížet v režimu lex specialis, na což odpověděl prorektor Polčák, že řády by neměly být 

obsahově nekompatibilní. 

Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák dále poukázal na vágní pojetí pojmu „...zbraň …“ ve Článku 2, 

odst. 1, písmeně i). Uvedl, že na FSpS se jsou studenti z řad policistů či jiných bezpečnostních 

složek, kteří s sebou mohou někdy nosit osobní zbraň, stejně tak v některých předmětech jsou 

studenti nabádáni k používání teleskopických obušků z důvodu výuky. Dále přednesl otázku, 

zdali je univerzita orgánem veřejné moci. Prorektor Polčák poukázal na to, že není důvod u 

bezpečnostních složek mimo službu, aby na univerzitě nosili zbraň. Zároveň také, že univerzita 

není orgánem veřejné moci. Obecnost pojmu má sloužit k tomu, aby se pod tento pojem dalo 

zahrnout co nejvíce možných případů. Bc. Holíková poukázala na skutečnost, že i na FF se 

v rámci výuky mohou vyskytovat např. starověké zbraně. Prorektor Polčák toto shrnul tak, že 

v případě pochybností se v jednotlivých případech může vždy vyjádřit vedení dané fakulty. 

JUDr. Smutná navrhla přidání formulace, která by odkazovala na agresivní chování či úmysl 

zbraň použít, toto PharmDr. Goněc navrhnul začlenit do písmene g. Prorektor Polčák nad touto 

problematikou nadále bude přemýšlet, osobně by ale ponechal převzatou formulaci, tzn. jaká je 

v Zákonu o soudech a soudcích. Předseda AS navrhnul přidat „ neodůvodněný ...“ na začátek 

věty u písmena i. Prorektor Polčák konstatoval, že v takovém případě by ale byla nutná 

striktnost výkladu důvodnosti. 

Mgr. Ing. Špetík se dotázal ohledně písmene l) „… jednání s cílem poškození dobrého jména… 

“, jak to bylo bráno např. při zveřejnění kauzy proběhlé na MU. Prorektor Polčák konstatoval, 

že pokud dojde k pravdivému zveřejnění skutečné kauzy, tak by nešlo o poškození dobrého 

jména.  



Prorektor Polčák se dotázal, zda přítomní souhlasí s úpravou „… zpřístupňování veřejnosti …“ 

na „… neoprávněné zveřejňování… „ . Předseda LK navrhnul, zda nezahrnout také „… testu 

nebo jeho části.“ 

Článek 3,4 bez připomínek. 

Článek 5, odst. 2, JUDr. Smutná navrhuje zavedení legislativní zkratky pro výraz „… 

děkan/rektor …“. Dr. Vrubel se dotázal, z jakého důvodu jsou všechny funkce uváděny 

v mužském rodě, Bc. Mizerová objasnila, že se jedná o zavedenou legislativní zkratku, i když 

se již mohou vyskytovat pokusy o nahrazení rodově neutrálními výrazy.  

Článek 6 bez připomínek. 

Článek 7, odst. 1, Mgr. Solak se dotázal, jak by fungovalo v případě nutnosti povolání 

náhradníka během dokazování, předseda LK uvedl, že je málo pravděpodobné povolávání 

v průběhu řízení, toto je praktické hlavně kvůli zamezení problémů nastávajících při vypadnutí 

člena komise z důvodu ukončení studia. Prorektor Polčák navrhnul změnu „… v případě 

potřeby může povolat …“ na „… v případě potřeby může před jednáním…“. 

Článek 8, 9 bez připomínek. 

Článek 10, Předseda LK navrhnul specifikovat, jak by měla omluvenka z řízení vypadat, 

prorektor Polčák navrhnul specifikaci pojmu „… odůvodněné omluvy…“. 

Článek 11, 12 bez připomínek. 

Článek 13, Dr. Dohnal se ptal, zda se postih přenáší i do dalších studií – např. z Bc. do N-Mgr. 

a jaká je praxe studijních spisů. Předseda LK osvětlil, že studijní spis je uzavřen po ukončení 

jednoho studia a nepřenáší se do dalšího studia. Mgr. Solak poukázal, že přestupek se má týkat 

studia, ve kterém byl spáchán, není možné konkrétní trest přenášet z jednoho do druhého studia. 

Prorektor Polčák uvedl, že většina studijních spisů je stále vedena v papírové podobě, což může 

omezovat přehlednost co se minulých přestupků týče. Předseda LK poukázal na to, že 

v předpisu není operováno s případnou recidivou. 

 

 



LK AS MU doporučuje AS MU přijmout Disciplinární řád pro studenty Masarykovy 

univerzity v předloženém znění s výhradou změny v Článku 2, odst. 1, písmene i), a věcné 

úpravy Článku 7, odst. 1. 

Pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 0 

 

 

5. Různé 

Předseda LK, vzhledem k délce zasedání, navrhnul přesunutí případných bodů z části Různé na 

příští jednání LK. Nikdo z přítomných neavizoval pro další jednání žádný bod. 

Předseda LK ukončil zasedání 19:15.  

Zapsala: Markéta Vlachová 

Ověřil: Michal Koščík 


