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

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

  

Termín konání: pondělí 25. 4. 2022 ● 17:00-18:15 ● Velká zasedací míst. RMU + MS Teams 

Přítomni: Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.; Mgr. Natália Antalová; RNDr. Milan Baláž, Ph.D.; doc. 

RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.; PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D.; Bc. Daniel Jirků; Mgr. et Mgr. Bc. 

Jan Novák; JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.; Mgr. Damir Solak; Mgr. Ing. Ondřej Špetík;  

Omluveni: Bc. Kateřina Holíková; Bc. Tina Mizerová; Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. 

Nepřítomni: / 

Hosté:  

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

 

Program:  

1. Úvod 

2. Jednací řád AS MU 

3. Disciplinární řád pro studenty FaF MU 

4. Různé 

  



1) Úvod 

Předseda LK přivítal přítomné, konstatoval komisi za usnášeníschopnou. Dále navrhnul změnu pořadí 

bodů programu, což bylo odsouhlaseno. 

 

2) Disciplinární řád pro studenty FaF MU 

Bod krátce uvedl předseda LK, dále jej představil za předkladatele i zpravodaje PharmDr. Goněc. 

Tento fakultní řád je reakcí na přijatý celouniverzitní disciplinární řád. Změny oproti 

celouniverzitnímu řádu (kromě technických skutečností) – mění se počet členů disciplinární komise 

(6), přibyli náhradníci. Funkční období člena DK je 2 roky. Z pohledu zpravodaje bylo přijetí tohoto 

předpisu procesně v pořádku. 

 

LK AS MU doporučuje AS MU přijmout Disciplinární řád pro studenty Farmaceutické fakulty 

Masarykovy univerzity v předloženém znění bez připomínek. 

Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  

 

3) Jednací řád AS MU 

Představení bodu provedl za skupinu předkladatelů Bc. Jirků. Do tohoto návrhu byly zapracovány 

připomínky ze zasedání AS MU ze dne 4. 4. Byl upraven mechanismus volby místopředsedů, aby byl 

v souladu se ZVŠ. Zanesena změna ve vedení 1. zasedání ASMU v novém funkčním období – určeno, 

kdo vede volbu předsedy AS MU (posloupnost osob). Zapracována také připomínka ohledně 

předsedy VaMK, aby nemusel být volen ze členů AS MU. Dále jsou v tomto návrhu již změny, které 

byly uvedeny již v minule předkládaném návrhu. 

Diskuse: 

Předseda LK z pohledu zpravodaje uvedl, že v předpisu nenalezl nic závadného. Konstatoval, že 

zatím nebylo obdrženo stanovisko rektora. Jako předseda KAP konstatoval, že vzhledem k tomu, že 

se v předpisu stále nachází kvórum 10 % pro vyvolání tajného hlasování, je podle něj možné, že tento 

předpis nebude schválen.  

Předseda AS MU poděkoval za zapracování připomínek a vznesl dotaz, zda je někde specifikováno, 

kdy by mělo být tajné hlasování vyvoláváno.  



Předseda LK uvedl, že tajné hlasování by mělo chránit toho, kdo hlasuje, ale zároveň také oslabuje 

průhlednost hlasování. Tajné hlasování tak podle něj dává smysl při hlasování o personáliích. Reálně 

není pravidlo, které by striktně říkalo, která hlasování (kromě těch podle ZVŠ) by měla být tajná a 

která ne.  

RNDr. Baláž uvedl, že se jsou některé typy usnesení či hlasování, u kterých není tajné hlasování 

vůbec na místě. Uvedl příklad usnesení o Ukrajině z minulého zasedání AS MU. 

Předseda LK uvedl, že problematickým zde není samotný institut tajného hlasování, ale nízké kvórum 

pro jeho vyvolání. Takovéto nastavení tajného hlasování by bylo snadno zneužitelná k obstrukcím.  

Předseda AS MU se následně tázal, jak se k tajnému hlasování přistupuje v jiných kolektivních 

orgánech.  

JUDr. Smutná uvedla, že smysl nebo způsob tajného hlasování je spíše politologická otázka. Podle 

jejího názoru má tajné hlasování smysl i v jiných případech než personálních. V případě AS MU se 

senátoři mohou cítit diskomfort i v případech, kdy se mohou cítit odpovědní např. své fakultě nebo 

člověku, který návrh předkládá. To je rozdíl oproti poslanecké sněmovně, v AS vzájemně kooperují 

členové akademické obce v různých pozicích – vedoucí, podřízení, studenti atd.  

Bc. Jirků souhlasil, že tajné hlasování má význam i některých případech, kdy hlasuje o záležitostech 

domovské fakulty. Také konstatoval, že toto téma je „zpolitizované“ extrémy, které někteří senátoři 

zažili v minulých obdobích, případně které se staly na jiných univerzitách.  

Mgr. Ing. Špetík uvedl, že není proti tajnému hlasování, ale je otázkou, kdo má zodpovědnost 

v případě nepřijetí návrhu, např. rozpočtu. Na to reagovala JUDr. Smutná, že se pravděpodobně jedná 

o zodpovědnost celého senátu, nikoli jednotlivce. Mgr. Solak uvedl, že v případě majetkových 

operací, a tedy i hlasování o rozpočtu, je AS MU pouze poradním orgánem, a odpovědnost za 

schválení či neschválení má SR.  

PharmDr. Goněc konstatoval, že jelikož nejsou součástí zápisu protokoly o hlasování, není 

dohledatelné, kdo jakým způsobem hlasoval.  

Předseda AS MU konstatoval, že otázka zveřejňování protokolů o hlasování by musela být 

diskutována v rámci všech senátorů. 

Bc. Jirků uvedl, zda není procesní či technickou chybou, že tyto protokoly nejsou zveřejňovány již 

nyní. 



JUDr. Smutná uvedla, že před tajným hlasováním by mělo smysl vést diskusi proč se má tajně 

hlasovat, aby byla možnost vytvořit dostatečné kvórum. To by ale mohlo vést k tomu, že by se 

zasedání AS MU výrazně prodloužila. 

 

LK AS MU projednala předpis Jednací řád AS MU předložený skupinou senátorů Mgr. 

Damirem Solakem, Bc. Danielem Jirků, JUDr. Veronikou Smutnou, Ph.D., doc. JUDr. Filipem 

Křepelkou, Ph.D., a doporučuje ASMU schválit předložené znění bez připomínek. 

Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1 

 

Zasedání bylo ukončeno 18:15. 

 

Zapsala: Markéta Vlachová 

Ověřil: Michal Koščík 


