
Zápis č. 1 z     jednání Předsednictva Akademického senátu MU (P AS MU)  

Termín konání: Čtvrtek 5. 12. 2019 ● 8:30-10:30 ● Malá zasedací místnost děkanátu ESF

Přítomní: Mgr. Josef Menšík, Ph.D., RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., 
doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Tomáš Varga, doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.,

Omluvení: Mgr. Bc. Michal Kosčík, Ph.D.

Program: 1) Koordinace činností komisí

2) Výběr asistenta AS MU 

3) Změna JŘ AS MU

1) Koordinace činností komisí

Předseda AS MU navrhl, aby zasedání komisí byla otevřena všem členům AS MU. Z toho 
důvodu považuje za vhodné synchronizovat jednak časy konání komisí a rovněž rozšířit 
možnost zasílání pozvánek a umožnit senátorům přístup k podkladovým materiálům. Vyzval 
členy předsednictva, aby se k tomuto záměru vyjádřili. 

RNDr. Lízal navrhl, aby nový asistent spravoval na webu termíny zasedání komisí. Doc. 
Najvar uvedl, že je třeba vzít v úvahu i kapacitu místností. Předseda AS MU uvedl, že se 
povedlo zkoordinovat termíny zasedání komisí AS MU, kdy EK bude zasedat v pondělí týden
před schůzí AS od 15:00 a LK bude zasedat tentýž den od 17:00. DK zasedá v pondělí dva 
týdny před schůzí AS od 15:00. RNDr. Lízal požádal o vytvoření dvou nových složek uvnitř 
složky DK v ISu. 

Dalším problémem je relativně pozdní přístup členů AS k závěrům z komisí. Předseda AS 
MU navrhl, aby usnesení bylo posíláno přihlášeným zájemcům e-mailem a zveřejněno na 
webu ještě ten den. Zápis z celého zasedání bude zveřejněn následně. 

Předseda AS MU informoval předsednictvo o činnosti tajemnice AS MU a o elektronizaci 
části agendy AS MU přes spisovou službu. Bylo diskutováno postavení asistenta a tajemníka 
AS MU. 

Předsednictvo též diskutovalo využití Yammeru, RNDr. Lízal navrhl, aby návrhy nebyly 
řešeny přes Yammer a upozornil, že je třeba, aby asistent a předseda AS MU koordinovali, co 
z mailové komunikace členů komise může být zveřejněno. 

Závěr:   Bude vytvořen harmonogram na webu pro LK, EK a DK. Veškeré maily   
s     pozvánkami budou zasílány i na adresu asistenta, tajemnice a předsedy AS MU. Asistent   
zveřejní termín zasedání na webu a dále zašle e-mail přihlášeným zájemcům. Asistent zajistí 



vytvoření podsložek pro DK AS MU v     IS MU. Usnesení z     komise budou zveřejňována ihned   
e-mailem přihlášeným zájemcům a na webu. 

2) Výběr asistenta AS MU

Předseda AS MU spolu s asistentem AS MU seznámili Předsednictvo o průběhu výběrového 
řízení. Následně proběhly pohovory se dvěma pozvanými uchazečkami v pořadí Mgr. Jana 
Křivánková a Michaela Prucklová. Třetí uchazečka Mgr. Sylvia Bláhová z výběrového řízení 
odstoupila.

Uchazečky odpovídaly postupně na dotazy přítomných členů, diskutovány byly mimo jiné 
dosavadní zkušenosti uchazeček a jejich časové možnosti. Bylo vyhodnoceno splnění úkolu, 
které měly uchazečky připravit. Následně proběhla diskuze o závěrech výběrového řízení. 

Návrh hlasování: Předsednictvo AS MU navrhuje, aby výběrové řízení bylo uzavřeno 
s následujícím výsledkem: 
1) Michaela Prucková
2) Mgr. Jana Křivánková

Pro – 6, Proti – 0, Zdrželi se – 0 (schváleno jednomyslně)

Závěr:   Asistent AS MU oznámí uchazečkám během dne výsledek výběrového řízení. S     nově   
vybranou asistentkou zajistí podpis DPP na RMU. 

3) Změna JŘ AS MU

Předseda AS MU shrnul připomínky k JŘ AS MU.  Je navrženo, aby předseda AS MU 
nemohl být předsedou komise. Členové Předsednictva nebyli pro, aby předsedové komory 
nemohli být předsedy komisí. 

Na dotaz doc. Špalka předseda AS MU uvedl, že v případě, že je místo předsedy komise 
neobsazené, svolá ji předseda AS MU. Předseda AS MU bude stálým hostem na jednání 
komisí.

Předsednictvo dále diskutovalo tajné hlasování o personáliích v případech, kdy se dosud 
hlasuje veřejně (členové komisí, RVŠ, FR MU). Doc. Králová připomněla, že dle JUDr. 
Smutné bude vhodné tajné hlasování o personáliích omezit na případy ustavování orgánů. 
Předseda DK Lízal upozornil, že ustanovením orgánu může být i samotný vznik komise. 
Formulace („nominace“, „delegování“ apod.) by byla upřesněna.

Předseda AS MU a doc. Špalek navrhli v souvislosti s rozšířením tajného hlasování v 
personálních záležitostech naopak zvýšit kvórum pro vyhlášení tajného hlasování na 1/3 v 
ostatních (nepersonálních) případech. Kvórum k vyvolání tajného hlasování bylo snižováno 
právě z důvodu personálních hlasování. Pokud by personální hlasování probíhala automaticky



tajně, tento důvod odpadá. O věcných záležitostech by naopak měli být senátoři připraveni 
hlasovat veřejně.

Doc. Najvar navrhl změnit v čl. 6 odst. 5 slovo vybírá za volí a aby v čl. 12 odst. 5 bylo slovo 
nejbližší změněno na bezprostředně následující. Dále se doc. Najvar dotázal na význam čl. 19,
předseda AS MU vysvětlil, že třípětinová většina je shodná s nutnou většinou pro odvolání 
rektora. 

Mgr. Varga vyzval k lepšímu fungování LK AS MU po organizační stránce. Na dotaz Mgr. 
Vargy ohledně Stravovací komise odpověděla doc. Králová, že zástupce KAP AS MU ve 
Stravovací komisi již nominován je. Mgr. Varga však připomněl, že je třeba, aby byl schválen
celým senátem. 

Závěr:   Předsednictvo se přiklání k vymezení neslučitelnosti funkcí předsedy AS a předsedů   
komisí AS a rovněž k tajnému hlasování v otázkách nominování (delegování) osob AS do 
orgánů (AS, MU, RVŠ, apod.)  V souvislosti s rozšířením tajného hlasování v personálních 
záležitostech se jeví vhodným omezit možnost tajného hlasování v ostatních případech 
(zvýšením kvóra nutného pro vyvolání tajného způsobu hlasování na 1/3). Navrženými 
formulačními úpravami JŘ AS je změnit v     čl. 6 odst. 5 slovo „vybírá“ na „volí“ a v     čl. 12   
odst. 5 slovo „nejbližší“ na „bezprostředně následující“. 

Další zasedání P AS MU je plánováno v horizontu příštího semestru.

Zapsal: Damir Solak

Ověřil: Josef Menšík


