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

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

 

Termín konání: pondělí 28. 3. 2022 ● 17:00-19:30 ● RMU, místnost č. 476 + MS Teams 

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

Dohnal, Ph.D.; JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.; Mgr. Natália Antalová  

Omluveni: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. 

Nepřítomni: / 

Hosté:  

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

prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (prorektor pro personální a akademické 

záležitosti)  

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

 

Program:  

1. Úvod 

2. Vnitřní mzdový předpis MU – III. změna  

3. Jednací řád AS MU 

4. Organizační struktura LF MU  

5. Různé  

 

1. Úvod  

 

Na úvod předseda přivítal přítomné členy komise a hosty, prohlásil komisi za 

usnášeníschopnou. Následně dal hlasovat o programu zasedání, který byl schválen.  

 

2. Vnitřní mzdový předpis – III. změna 

Rektor představil předkládaný předpis. Vždy od 1.7. by došlo k navýšení tarifních mezd, 

v tomto roce o 10 %, v letech 2023 a 2024 o 5 %. Toto je důležité zejména z důvodu růstu 



inflace ale také kvůli zachování konkurenceschopnosti MU na pracovním trhu. Vnitřní mzdový 

předpis, respektive nárust mzdových tarifů je zásadní částí s odbory projednávané kolektivní 

smlouvy. 

Následně převzal slovo prorektor Hanuš. Cílem je, aby došlo k absolutnímu navýšení 

mzdy, je ale potřeba si uvědomit specifika a možnosti jednotlivých pracovišť. Zároveň je 

důležité, aby docházelo sice k mírnému, ale setrvalému růstu mzdových tarifů. V rámci 

připomínkového řízení k tomuto předpisu nebyly přijaty žádné závažné připomínky. 

Předseda LK uvedl, že z pohledu zpravodaje předpis neoponuje, jen upozornil na 

odstavec 14, který chápe jako defenzivní odstavec, který má umožnit při nedostatku celkových 

prostředků přerozdělení prostředků na pohyblivé a pevné složky. Vznesl otázku, pokud by si 

pracoviště zaměstnance po zvýšení tarifních mezd nemohlo dovolit, zda by některým mohlo 

hrozit propuštění. Na to odpověděl prorektor Hanuš, že jsou univerzitní pracoviště, kdy 

zaměstnanci pobírají jen tarifní mzdy. Také jsou pracoviště, kde jsou zaměstnanci přijímáni na 

konkrétní granty, např. CEITEC. Právě z těchto pracovišť přicházejí nejčastěji výhrady. Předpis 

má vést právě v těchto případech k přezkoumání nakládání s prostředky pracoviště. 

 

Diskuse  

Mgr. Ing. Špetík vznesl dotaz, zda do předpisu nepřidat, že by tarifní mzda měla být vždy 

minimální nebo zaručenou mzdou. V minulosti se stávalo, že nejnižší tarify mohly být nižší, 

než byla minimální mzda, což se následně muselo dorovnávat dalšími mzdovými složkami. 

Tohoto tarifu se to zatím netýká, ale tato situace by mohla nastat při navýšení minimální mzdy 

např. na přelomu roku. Toto může být demotivační pro zájemce o zaměstnání. Prorektor Hanuš 

odpověděl, že o tomto se velmi diskutuje s odbory, kdy univerzita ujišťuje, že k poklesu celkové 

mzdy pod minimální mzdu nedojde. Navíc, pravděpodobně v květnu, bude uzavřena nová 

kolektivní smlouva. Rektor ujistil, že jsou zde vnitřní mechanismy, které by pokles pod 

minimální mzdu dovolily. Předseda LK uvedl, že při nárustu minimální mzdy dochází k nárustu 

mzdy, nejde ale o tarifní část ale o funkční příplatky, tzn. pohyblivé složky. 

 

Usnesení:  

LK AS MU doporučuje AS MU schválit III. změnu Vnitřního mzdového předpisu MU bez 

dalších připomínek.    

Pro: 12, Proti: 0, Zdržel/a se: 0 

 

 



3. Jednací řád AS MU 

Změny předpisu připravila pracovní skupina složená ze dvou členů SKAS a dvou členů 

KAP. Za tuto skupinu představil návrh Mgr. Solak. Následně předseda LK vyzval předsedu AS 

MU k vyjádření. Ten konstatoval, že úpravy shledává jako technické a v zásadě s nimi souhlasí, 

kromě bodu o Tajném hlasování. Dle jeho názoru jsou tři lidé pro vyvolání tajného hlasování 

málo, větší smysl by dávalo většinové hlasování. Ocenil, že skupina úpravu předpisu připravila, 

vyjádřil ale, že by bylo vhodné, kdyby se k tomuto před předložením návrhu vyjádřil jak 

předseda AS MU a SKAS, tak i předseda KAP. Předseda LK z pohledu zpravodaje uvedl, že 

článek 6 by mohl vyřešit problém toho, že předseda VaMK nemůže kandidovat do senátu. Byla 

by to garance stability. 

Diskuse: 

Mgr. Solak uvedl, že co se týče kvóra pro vyvolání Tajného hlasování, stále se jedná o 

procesní změnu. U volby předsedy VaMK je nutné vycházet z VŘ, který určuje, že se volby 

konají dohromady, nikoli jednotlivé volby odděleně. 

Mgr. Ing Špetík poukázal na to, že dokument není předložen ve změnovém režimu (s 

vyznačením změn oproti původnímu předpisu). Předseda LK toto pro budoucí předkládání 

předpisů doporučil.  

 

Diskuse k jednotlivým článkům 

 

Články 1 až 5 bez připomínek. 

 

Článek 6 

Předseda AS MU oceňuje přidání možnosti mít předsedu VaMK, který není členem 

ASMU. Následně souhlasil s návrhem Mgr. Solaka přidat formulaci „z akademické obce MU“.  

Předseda VaMK se slovem „zpravidla“ nesouhlasil, jelikož poukázal na to, že se může 

stát, že by předseda nedlouho před konáním voleb složil mandát, volby by pak musel vést nový 

předseda, který by neměl v tomto zkušenosti. Toto by podle něj vyřešilo, pokud by byl 

předsedou VaMK člen akademické obce, který by nebyl členem AS MU. JUDr. Smutná uvedla, 

že v některých případech by mohlo být dobrým řešením mít předsedu VaMK i mimo 

akademickou obec. 

Předseda AS MU konstatoval, že jelikož se jedná o důležitý předpis, který se registruje 

na ministerstvu, bylo by vhodné, aby všechny úpravy byly dlouhodobě funkční. 



Předseda LK vznesl otázku, zda se pracovní skupina zabývala tím, co se stane, když člen 

komise jmenovaný za určitou fakultu přestane být členem akademické obce dané fakulty, ale 

stále je členem komise. Mgr. Solak odpověděl, že jelikož není přesně stanovené rozdělení 

zastoupení, tímto se pracovní skupina nezbývala.  

 

Článek 7 

Předseda AS MU uvedl nutnost odstranění konkrétního emailu, zůstane pouze spojení 

„hromadný email“. Také žádal vyškrtnout slovo „institucionální“. 

 

Článek 8 bez připomínek. 

 

Článek 9 

Mgr. Ing Špetík poukázal na institut nejstaršího člena. Předseda AS MU uvedl, že by 

nebylo špatné, kdyby tento článek řešil např. i to, kdo by řídil volbu v případě, kdy by předseda 

AS nebyl vůbec přítomen. Předseda LK upozornil na to, zda ve chvíli, kdy má být volen 

předseda AS, a předseda předešlého období senátu se nedostaví, již je první místopředseda 

aktuálního období, který má tuto volbu vést. Mgr. Solak poukázal, že v tu chvíli již 

místopředseda může být zvolen, jelikož se jedná o předsedu SKAS či KAP. 

Předseda VaMK uvedl, že v případech, kdy nejsou místopředsedové, a tím pádem 

předsedové komor, voleni na zasedání AS MU, jde o konání v rozporu se ZVŠ. Mgr. Solak 

odvětil, že se jedná o závažnou připomínku, a v případě, kdy se budou místopředsedové volit 

až na zasedání, SKAS bude požadovat oddělená hlasování. JUDr Smutná souhlasila 

s odděleným hlasováním, tzn. aby si předsedu komory volili pouze členové dané komory, ale 

aby to proběhlo na veřejném zasedání AS. Mgr. Solak navrhnul, zda by na veřejném zasedání 

AS MU nemělo probíhat pouze potvrzení místopředsednického postu. Předsedu komory by si 

mohla komora volit na vlastním zasedání. Poukázal na to, že v takovém případě ale dochází 

k rozdvojení místa místopředsedy a předsedy komory. Opět zopakoval požadavek na oddělené 

volby místopředsedů, aby nedošlo k ovlivnění hlasování o místopředsedovi za SKAS ze strany 

KAP, která má v senátu početní převahu. Následně předseda LK konstatoval, že LK toto 

nevyřeší, ale tato připomínka je dostatečně důležitá, aby byl tento návrh stáhnut a dopracován. 

Mgr. Solak zopakoval, že pokud je hlasování na zasedání AS nutné, aby se došlo k souladu se 

ZVŠ, bude podmínkou oddělené hlasování. Předseda AS MU navrhnul do procesu zaangažovat 

celý senát, nikoli jen předsednictvo a členy pracovní skupiny. S přepracováním souhlasili jak 

JUDr. Smutná tak i Bc. Jirků. 



Článek 10 bez připomínek. 

 

Článek 11 

Mgr. Ing. Špetík vznesl návrh, zda blíže nespecifikovat pojem „nepřítomnost“. Předseda 

AS MU se pozastavil nad tím, kde všude by se dal předseda AS MU v případě potřeby zastoupit, 

kromě ve vedení zasedání AS. Předseda LK navrhnul, zda nepřidat lhůtu od určitého úkonu, po 

jejímž uplynutí by mělo dojít k zastoupení předsedy. 

 

Články 12 až 16 bez připomínek. 

 

Článek 17 

Předseda AS MU požádal o vypuštění pojmu „E-volby“ a nahrazení velkého písmene I 

ve slově „Informační“ malým písmenem. 

 

Článek 18 

Předseda AS MU souhlasil s tím, že Tajné hlasování je potřeba vyřešit, ale navrhuje 

zvýšení kvóra. Mgr. Solak toto označil jako prioritu SKAS a nepřeje si v tomto ustupovat. Mgr. 

Ing. Špetík toto označil za věcnou změnu a takovýto předpis za nehlasovatelný. Předseda LK 

vyjádřil názor, že Tajné hlasování pro něj není problematické, na druhou stranu by vyškrtnul 

hlasování po jménech. Mgr. Solak poznamenal, že podle něj by měla být všechna standardní 

hlasování vedena po jménech. Předseda AS MU vyjádřil potřebu mít tajná hlasování 

vyjmenovaná, v případě výjimek by pravděpodobně šlo o závažné výjimky, kdy by se k žádosti 

o tajné hlasování pravděpodobně připojilo více lidí. Souhlasil s tím, aby standardní hlasování 

byla po jménech. Navrhnul, aby pro vyvolání tajného hlasování bylo potřeba např. většinové 

kvórum. 

Mgr. Solak objasnil, že tajné hlasování je institutem ochrany menšiny, kdy je důležité, 

aby o něj daná menšina mohla zažádat. Dále souhlasil se zrušením jmenovitého hlasování. 

Předseda LK by souhlasil s navýšením kvóra, ale nesouhlasil by, aby se jednalo o 

kvalifikovanou většinu. Předseda AS MU uznal, že 50 % by nebylo vhodné, souhlasil by s 20 

%. Mgr. Ing. Špetík poukázal, že pro ochranu menšiny by dávalo smysl o tajném hlasování 

hlasovat tajně.  

 

Články 19 až 22 bez připomínek. 



Mgr. Solak souhlasil, že se o tomto návrhu na zasedání AS MU hlasovat nebude, tzn. 

nebude přijato usnesení. Dojde pouze k diskusi o návrhu.  Dále navrhnul, zda neotevřít diskusi 

o problematice volebního období, které se může lišit období předepsaném VŘ.  

 

Z důvodu shody na potřebě dopracování návrhu došla LK k názoru, že návrh v nynější 

podobě ještě není hlasovatelný na zasedání AS MU. Dojde tak ke stažení usnesení a na 

zasedání AS MU dojde k pouze k diskusi o tomto návrhu.  

 

4. Organizační struktura LF MU  

Předpis z pohledu zpravodaje představila Mgr. Antalová. Jde o formální změnu, která 

byla vyvolána vznikem dvou pracovišť – společného Mezinárodního centra klinického 

výzkumu s Fakultní nemocnicí u svaté Anny v Brně, které již dlouhou dobu při nemocnici 

funguje; a vzniku Simulačního centra, které zajišťuje technický provoz Centra simulační 

medicíny.   

Předseda LK uvedl, že na schůzku byl pozván předseda AS LF MU, dále o ní bylo 

zpraveno vedení LF. Předseda AS MU se tázal, zda se již posunula debata ohledně struktury 

vnitřních předpisů fakult, zejména detailně specifikovaného členění fakulty ve vnitřních 

předpisech. JUDr. Smutná navrhla, zda by LK nebo poradní skupina prorektora Polčáka vydala 

doporučení, co se týče členění univerzitních předpisů. Předseda AS MU uvedl, že spíše, než 

Legislativní komise by bylo lepší, kdyby se k tomuto vyjádřila Legislativní rada.  

 

Usnesení: 

LK AS MU doporučuje AS MU schválit znění předpisu Organizační struktura LF MU 

v předloženém znění bez připomínek. 

Pro: 12, Proti: 0, Zdržel/a se: 0 

 

Předseda poděkoval přítomným a ukončil zasedání. 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:30. 

Zapsala: Markéta Vlachová  

Ověřil: Michal Koščík  


