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

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

  

Termín konání: pondělí 26. 9. 2022 ● 17:00-18:00 ● 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.; JUDr. Veronika Smutná, 

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

Martin Vrubel, Ph.D.; Mgr. Daniel Jirků; 

Omluveni: Mgr. Tina Mizerová; Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák; 

Nepřítomni: / 

 

Hosté:  

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

    RMU: Mgr. Svatopluk Šimek (PrávO RMU) 

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

 

Program:  

1. Úvod 

2. Disciplinární řád LF MU  

3. Změna statutu PrF MU  

4. Disciplinární řád FSpS MU 

5. Různé 

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

 

1. Úvod  

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

pořadí bodů programu z důvodu prezenční přítomnosti děkana PrF, což bylo odsouhlaseno. 

Mgr. Solak vznesl připomínku ohledně zápisu z minulé LK, kdy došlo v bodě Disciplinární řád 

LF MU k záměně jeho jména s Mgr. et Mgr. Bc. Janem Novákem. Dále vznesl žádost, zda by 

bylo možné, aby mohla zápisy z LK připomínkovat celá LK, a to ještě před zveřejněním a 

zasedáním AS MU. K tomuto bodu bylo znovu přistoupeno v rámci bodu Různé.  

 



2. Změna statutu PrF MU 

Děkan PrF v krátkosti představil předkládaný bod. Dochází ke zrušení Řádu vzdělávání v 

programech mezinárodně uznávaného kursu a tím pádem ke zrušení několika ustanovení 

Statutu PrF ve článcích 25 a 52. PrF se přizpůsobuje pravidlům univerzity, nemělo by tak 

docházet k rozporům předpisu fakult a univerzity. 

Následně předpis představil Mgr. Solak z pohledu zpravodaje, kdy bylo vše procesně 

v pořádku.  

Mgr. Šimek přednesl kladné stanovisko rektora, což se týkalo všech tří předpisů. 

 

LK AS MU doporučuje AS MU přijmout změnu Statutu Právnické fakulty Masarykovy 

univerzity v předloženém znění bez připomínek.  

Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

3. Disciplinární řád LF MU 

Předpis představil na úvod předseda LK, následně Mgr. Antalová z pohledu zpravodaje. Jedná 

se o opětovné předložení celého předpisu, kdy jsou zapracovány připomínky z červnového 

zasedání AS MU.  

Mgr. Solak vznesl dotaz, zda bylo vše řádně zveřejněno akademické obci fakulty, kdy toto 

potvrdil předseda LK.  

 

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

Masarykovy univerzity v předloženém znění bez připomínek.  

Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

4. Disciplinární řád FSpS MU 

Předpis předložen děkanem FSpS, z důvodu nepřítomnosti pověřených osob ani zpravodaje 

FSpS předpis krátce představil předseda LK. Jedná se opět o předpis, který reaguje na přijatý 

univerzitní disciplinární řád.  

Mgr. Solak upozornil na to, že v předpisu není uvedeno datum účinnosti. JUDr. Smutná uvedla, 

že bývá v takovýchto případech zvykem, že předpis nabývá účinnosti dnem zveřejnění. Mgr. 

Holíková se tázala, zda u předpisů, které jsou schváleny v PS nebývá zvykem, že začínají být 

účinné od 1. 1. následujícího roku.  

Předseda LK podotkl, že se dotaz ohledně účinnosti může přednést na zasedání AS MU.  



PharmDr. Goněc uvedl, že podle údajů v IS byl předpis akademické obci fakulty zveřejněn 2. 

9. 2022, a tedy včas.  

 

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

sportovních studií Masarykovy univerzity v předloženém znění bez připomínek.  

Pro: 8, Proti: 1, Zdržel se: 2 

 

5. Různé 

• Předseda LK se vrátil k bodu připomínkování zápisů LK. Navrhnul, aby byly od 

nynějška zápisy posílány všem členům LK AS MU, kdy by členové měli čas do půlnoci 

následujícího dne, aby zápis připomínkovali. Tyto připomínky by byly následně posouzeny a 

zapracovány. V případě, že by připomínky nebyly zaslány v této lhůtě, bylo by k zápisu 

přistoupeno jako ke schválenému.  

 

• Následně předseda VaMK přednesl bod týkající se doplňovacích voleb a příslušnosti 

k volebním obvodům. Volební řád AS MU uvádí, že člen akademické obce přísluší k jednomu 

obvodu, ve kterém vykonává svá práva. U osob, které mají více studií ale nastává 

problematická situace, kdy jsou členy akademických obcí dvou fakult. Volební řád předkládá 

čtyři základní práva: volit a být volen (aktivní a pasivní volební účast), být členem senátu 

nebo náhradníkem. V případě voličů nemusí být změna volebního obvodu při doplňovacích 

volbách oproti řádným volbám problematická. Problematickým se tato skutečnost stává u 

kandidátů, členů a náhradníků senátu.  

Mgr. Solak uvedl, že toto by mělo být, v případě uplatňování na kandidáty, členy či 

náhradníky, uplatňováno i na běžné voliče. Předseda LK poukázal, že toto může být problém 

i v případě studenta, který se následně stane zaměstnancem. Dále uvedl pozadí předkládání 

tohoto předpisu v minulosti.  

Předseda AS MU přečetl článek Volebního řádu, který říká, že IS v případě kolizních řádných 

voleb pustí voliče pouze do jednoho obvodu – donutí ho tedy vybrat si příslušnost k volebnímu 

obvodu. Předseda VaMK uvedl, že v případě, pokud člen senátu podá kandidaturu do senátu 

za jiný obvod, předseda ho informuje o daných skutečnostech a ukončí mu členství 

v původním obvodu. Problém by také mohl nastat, když by člen senátu volil v jiném obvodu, 

než za který je členem senátu – volbou totiž vyjadřuje příslušnost k fakultní obci (=obvodu), 

a tím pádem by mělo být ukončeno členství v senátu v původním obvodu. 



JUDr. Smutná přirovnala příslušnost ke dvěma akademickým obcím k principu dvojího 

občanství, kdy příslušnost k jedné fakultní obci neznamená, že by se např. daný student nebo 

zaměstnanec přestal zajímat či reprezentovat i druhou fakultní obec. Tím pádem by tak mohlo 

být umožněno volit v obou fakultních obcích, a muselo by se pouze hlídat, aby nebylo možné 

být členem/náhradníkem AS v obou obvodech. 

Předseda AS MU uvedl, že platný předpis řeší hlavní problémy: souběžná hlasování nebo 

souběžné kolizní kandidatury. Je tak otázkou, zda tento předpis potřebuje změnu. Předseda 

LK uvedl, že předpis změnu nepotřebuje, jsou zde ale dvě věty, které říkají, že v případě 

hlasování v obvodu dochází k vyjádření příslušnosti k danému obvodu a zároveň že členství 

v AS zaniká dnem ukončení členství v obvodu, za který je senátor zvolen. Tím pádem by měl 

člen senátu zvolený např. za LF, který je ale zároveň členem akademické obce PrF a bude 

hlasovat ve volbách na PrF, přijít o své členství v akademické obci LF, a tedy přestat být 

členem AS.  

Předseda VaMK tak uvedl, že od členů či náhradníků AS, kterých se toto týká, bude žádat 

čestné prohlášení o nehlasování ve druhém volebním obvodu. Případná úprava systému, aby 

členům AS, kteří přísluší k více fakultním obcím, IS znemožňoval hlasování v jiném obvodu 

by byla podle předsedy LK právně nekonfliktní. Navíc, pokud nečlen AS MU změní obvod 

pro doplňovací volby oproti řádným, nemá to dopad na nic. Problematickými tak zůstávají 

členové AS či náhradníci.  

 

Zasedání ukončeno v 18:00 hod. 

 

Zapsala: Markéta Vlachová 

Ověřil: Michal Koščík 

 


