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

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

  

Termín konání: pondělí 30. 5. 2022 ● 17:00-18:30 ● Velká zasedací míst. RMU s možností členů 

a hostů připojit se přes 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.; Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák; JUDr. 

Veronika Smutná, Ph.D.; Mgr. Damir Solak; Mgr. Ing. Ondřej Špetík; Bc. Kateřina Holíková; Bc. 

Tina Mizerová; Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. 

Omluveni: Bc. Daniel Jirků 

Nepřítomni: / 

 

Hosté:  

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

 RMU: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (rektor) 

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (prorektor pro rozvoj, legislativu a informační 

technologie) 

FF MU: Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (proděkan pro studijní záležitosti v bakalářském a 

navazujícím magisterském cyklu FF MU) 

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

PdF MU: doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (proděkan pro bakalářské studium a přijímací řízení 

PdF MU) 

ESF MU: Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. (předsedkyně AS ESF MU) 

 

Program:  

1. Úvod 

2. Statut MU – IV. změna  

3. Řád výběrových řízení MU  

4. Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty MU 

5. Disciplinární řád pro studenty Filozofické fakulty MU 

6. Disciplinární řád pro studenty Právnické fakulty MU  

7. Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky MU  

8. Disciplinární řád pro studenty Pedagogické fakulty MU 



9. Disciplinární řád pro studenty Ekonomicko-správní fakulty MU  

10. Různé 

--------------------------------------------- 

1) Úvod 

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

bodů programu v návaznosti na program rektora MU a děkanů, což bylo odsouhlaseno. 

 

2) Disciplinární řád pro studenty LF MU 

Bod krátce uvedl předseda LK, dále jej představil za předkladatele i zpravodaje. Konstatoval, že tento 

bod byl předložen AS MU později, protože jednání fakultního senátu proběhlo až po uplynutí této 

pořádkové lhůty. V rámci akademické obce byl ale předpis zveřejněn včas, a že byl projednán AS LF 

řádně. Řád je reakcí na přijatý celouniverzitní disciplinární řád. Rozdílný je počet členů disciplinární 

komise, kdy se LF rozhodla pro 6 členů, bez institutu náhradníků. 

Diskuse: 

Mgr. Solak upozornil na chybu ve čl. 4 odst. 5, kdy došlo k tomu, že se zde odkazuje na 3 větu odst. 

4, který má věty pouze 2. Dále bylo poukázáno na chybu v datu ve článku 8, odst. 3. Dr. Smutná 

uvedla, že toto je zjevná chyba v datu. Po diskusi přijala LK AS MU doporučující usnesení: 

 

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

Masarykovy univerzity v předloženém znění s upozorněním na faktickou chybu čl. 4 odst. 5, 

která ale nebrání schválení předpisu.  

Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0  

 

3) Disciplinární řád pro studenty FF MU 

Bod představil proděkan Šaur. Předpis vychází z univerzitního řádu, doplněno specifikacemi komisí 

FF. Bc. Holíková předpis představila z pohledu zpravodaje.  

Diskuse: 

Mgr. Solak se zeptal, na jakém místě v IS byly zveřejněny podklady pro zasedání fakultního senátu, 

jelikož je senátor nemohl najít. Vypadá to, že tento předpis nebyl akademické obci fakulty před jeho 

projednání v AS MU zveřejněn. Jednalo by se tak o závažné procesní pochybení. Bc. Holíková řekla, 

že se pravděpodobně jedná o chybu na straně vedení AS FF. JUDr. Smutná uvedla, že je otázka, zda 

je možné pak o takovémto předpisu hlasovat. Pokud by se toto stávalo častěji, je nutné na to fakultu 

upozornit. 



Mgr. Ing Špetík se zeptal, zda byl alespoň zveřejněn program zasedání na úřední desce fakulty. 

Předseda LK se následně ptal, zda byla zajištěna veřejnost hlasování fakultního senátu. Obojí Bc. 

Holíková potvrdila. Po diskusi přijala LK AS MU doporučující usnesení: 

 

LK AS MU projednala předpis Disciplinární řád pro studenty Filozofické fakulty Masarykovy 

univerzity a doporučuje AS MU schválit předložené znění bez připomínek, s upozorněním na 

skutečnost, že předpis nebyl náležitě zveřejněn na úřední desce FF MU před projednáním AS 

FF MU. 

Pro: 8, Proti: 1, Zdržel se: 3 

 

4) Disciplinární řád pro studenty PrF MU 

Předpis představen děkanem PrF, a následně zpravodajem Mgr. Solakem. Z procedurálního hlediska 

nelze nic vytknout. Ve čl. 8 odst. 2 bude pouze nutné dopsat správné datum schválení předpisu AS 

PrF. Dále ve čl. 4 odst. 5 se vyskytuje chyba při přepisu souboru – v textu odstavce se mimo kontext 

objevuje řetězec znaků „2/2“.  

 

Po diskusi přijala LK AS MU doporučující usnesení: 

 

LK AS MU doporučuje AS MU schválit Disciplinární řád pro studenty Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity v předloženém znění bez připomínek.  

Pro: 11, Proti: 0, Zdržel/a se: 0 

 

5) Disciplinární řád pro studenty FI MU 

Předpis představen doc. Dohnalem. Jedná se o předpis vycházející z celouniverzitního předpisu. 

Disciplinární komise má 6 členů. Na fakultní senát předložen předpis včas, procesně v pořádku. 

 

Diskuse:  

Mgr. Novák upozornil na to, že se zde opět vyskytuje nepřesnost ve čl. 4 odst. 5, stejně jako v případě 

předpisu LF MU. 

 

Po diskusi přijala LK AS MU doporučující usnesení: 

LK AS MU doporučuje AS MU přijmout Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky 

Masarykovy univerzity v předloženém znění s upozorněním na faktickou chybu čl. 4 odst. 5, 

která ale nebrání schválení předpisu.  



Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0  

 

6) Disciplinární řád pro studenty PdF MU 

Předpis představil proděkan PdF. Předpis předložen včas a procesně v pořádku. Ve čl. 3 doplněno, že 

je DK povinna před vydáním rozhodnutí vyrozumět studenta elektronickým informačním systémem 

o možnosti vyjádřit se k podkladům a nahlédnout do spisu. DK má 6 členů a 2 náhradníky. Ve čl. 6 

doplněno, že se písemnost doručuje veřejnou vyhláškou a zveřejňuje se také způsobem umožňující 

dálkový přístup pomocí IS MU. Z pohledu zpravodaje předpis představen dr. Vrubelem, postup byl 

procesně v pořádku.  

Po diskusi přijala LK AS MU doporučující usnesení: 

 

LK AS MU doporučuje AS MU schválit Disciplinární řád pro studenty Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity v předloženém znění bez připomínek.  

Pro: 11, Proti: 0, Zdržel/a se: 0 

 

7) Disciplinární řád pro studenty ESF MU 

Předpis představila předsedkyně AS ESF MU. Podklady předány 19. 4. 2022, schváleno 25. 4. 2022. 

DK má 4 členy. Také se zde vyskytuje chyba ve čl. 4 odst. 5. Dále představeno z pohledu zpravodaje 

Mgr. Ing. Špetíkem, který uvedl, že bylo na fakultním senátu upravováno datum účinnosti. 

Diskuse: 

Mgr. Solak poukázal na to, že zde nebyla dodržena pořádková lhůta 7 dní pro zveřejnění akademické 

obci fakulty. Po diskusi přijala LK AS MU doporučující usnesení: 

 

LK AS MU doporučuje AS MU přijmout Disciplinární řád pro studenty Ekonomicko-správní 

fakulty Masarykovy univerzity v předloženém znění s upozorněním na faktickou chybu čl. 4 

odst. 5, která ale nebrání schválení předpisu, a zároveň s upozorněním na skutečnost, že předpis 

nebyl včas zveřejněn na úřední desce ESF MU před projednáním AS ESF MU. 

Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 1  

 

8) Statut MU – IV. změna 

Předpis představil rektor. Jedná se pouze o faktickou změnu, kdy je nutné přidat vydaný 

celouniverzitní disciplinární řád do výčtu předpisů uvedených ve Statutu MU. Toto potvrdil i 

předseda LK z pohledu zpravodaje.  

 



Diskuse:  

Mgr. Solak upozornil na nedostatky ve Volebním řádu AS MU, a uvedl, že by bylo vhodné se tímto 

začít zabývat, když se otevírá otázka úpravy Statutu MU. Prorektor Polčák odpověděl, že toto je 

řešitelné buď změnou Statutu nebo změnou Volebního řádu AS MU, přičemž to bude řešeno 

pravděpodobně změnou Volebního řádu AS MU. 

 

Po diskusi přijala LK AS MU doporučující usnesení: 

LK AS MU doporučuje AS MU schválit IV. změnu Statutu MU v předloženém znění bez 

připomínek.  

Pro: 12, Proti: 0, Zdržel/a se: 0 

  

9) Řád výběrových řízení MU  

Předpis představili rektor. Jedná se o velmi důležitý předpis, který je poměrně značně novelizován, a 

to z důvodů podnětů z fakult, HR award. Řád byl velmi dlouho projednáván a připomínkován, 

v rámci kolegia rektora odsouhlasen děkany. Prorektor doplnil, že tento předpis je jedna z mála 

možností, jak tuto problematiku unifikovat v rámci všech fakult. Z pohledu zpravodaje předpis 

představil předseda LK. Zároveň vznesl dotaz ohledně článku 7 odst. 1 písm. e ohledně 

„odůvodněných návrhů vedoucího zaměstnance pracoviště“ – zda existuje standard odůvodnění. 

Prorektor odpověděl, že je v řádu k tomuto uveden postup, kterým se má tento proces řídit. 

 

Po diskusi přijala LK AS MU doporučující usnesení: 

LK AS MU doporučuje AS MU schválit Řád výběrových řízení MU v předloženém znění bez 

připomínek. 

Pro: 11, Proti: 0, Zdržel/a se: 0 

 

10)  Různé 

Mgr. Ing Špetík se zeptal, zda nezvážit zrušení hybridních forem zasedání (vzhledem k technickým 

problémům provázejícím toto zasedání). Předseda LK apeloval na to, aby distanční účast sloužila 

skutečně jen pro nutné případy. Na druhou stranu konstatoval, že tato forma hlasování umožňuje 

udržet usnášeníschopnost komise i při nízké prezenční účasti. 

  

Zasedání bylo ukončeno 18:30. 

 

Zapsala: Markéta Vlachová 



Ověřil: Michal Koščík 

 


