
 

Zápis ze zasedání Volební a mandátové komise Akademického senátu 

Masarykovy univerzity 

 

Termín konání: středa 30. 9. 2020 ● 16:00-17:50 ● MS Teams 

Přítomni: Mgr. Hana Cempírková, Ph.D. (13845); Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (249325); doc. 

Mgr. Petr Najvar, Ph.D. (12232) (předseda VMK); doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. 

(22594); Mgr. Petr Mokrý, Ph.D. (245406); doc. Mgr. Jan Obdržálek, PhD. (1552); Jan Tříska 

(480500); Ing. Mgr. Daniel Kerekeš, Ph.D. (432037) 

Hosté:  

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

• Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (8367) – kandidátka do VMK 

 

Program:  

1) Zpráva o doplňování AS MU 

2) Příprava voleb do AS MU 

3) Různé 

 

1) Zpráva o doplňování AS MU 

Předseda VMK představil dvě změny ve studentských mandátech. První je změna dočasného 

mandátu na řádný pro Mgr. Editu Vajčnerovou, která dosud zastupovala Mgr. Martina 

Zobače.  

Druhou změnou je studium Bc. et Bc. Jana Janečka, jemuž zanikl mandát z důvodu 

neaktivního studia. Ten ale prozatím předsedovi AS zánik mandátu neoznámil. Nicméně 

osloven byl náhradník Bc. Lukáš Jirásek, který se prozatím nevyjádřil, zda se mandátu ujme.  

Předseda VMK představil členům dr. Vaculíkovou, která souhlasila s nominací do VMK, ale 

ještě oficiálně není členem.  

 

2) Příprava voleb do AS MU 

Předseda VMK připomenul, že řešení voleb do AS MU je nejdůležitějším úkolem komise. Na 

1. října je dle harmonogramu stanoven začátek sběru kandidatur. Předseda VMK členy 

komise upozornil, že budou-li chtít kandidovat, mohou rezignovat ze členství v komisi do 

půlnoci 30. září. Kandidátky budou zveřejněny 2. až 3. listopadu pomocí IS. Předseda VMK 

navrhnul, aby se zveřejnění kandidátek událo během společného (prezenčního) setkání 

komise. 

Samotné hlasování proběhne od 23. do 30. listopadu 2020. Do 5. prosince bude probíhat sběr 

případných stížností, 6. prosince se tedy počítá se zveřejněním výsledků.  

Úkoly setkání shrnul předseda VMK do šesti bodů:  

- Přiřadit volební obvody členům VMK 

- Zkontrolovat voličské skupiny 



- Diskutovat o míře vstřícnosti při akceptaci kandidatur 

- Vyjasnit si postup zveřejnění volebních seznamů 

- Vyjasnit způsobit medializace voleb 

- Referovat o zpětné vazbě od ne-česky mluvících členech akademické obce.  

Celkem se bude volit v 21 volebních obvodech. Předseda VMK informoval, že lze očekávat 

cca 90-120 kandidatur. Členové komise si rozdělili volební obvody, konkrétní seznam 

s rozdělením obdrží od předsedy VMK. Někteří ze členů souhlasili s tím, aby dostali na 

starosti tři obvody, zbytek členů mají po dvou obvodech; předseda VMK bude navíc provádět 

průběžnou celkovou kontrolu. Předseda VMK ukázal přítomným, jak se spravují volby v IS a 

přislíbil přidat jednotlivým členům práva ke spravování voleb, jež budou mít na starosti.  

Problém se objevil u 21. obvodu „akademičtí pracovníci celouniverzitních pracovišť“. Spolu 

s předsedou AS MU proběhla rozprava nad tím, která pracoviště mají být součástí tohoto 

obvodu podle § 22 odst. 1 písm. c) ZVŠ. Předseda AS MU doporučil poradit se s právníkem 

či personalistou. Dr. Kerekeš bych toho názoru, aby stanovisko vydal právní odbor RMU. 

Předseda VMK přislíbil odbor oslovit.  

Kandidáti podle VŘ AS MU oznamují svou kandidaturu sami; lze však akceptovat i možnost, 

aby byl kandidát nominován někým jiným – za souhlasu navržené osoby, který se dokládá 

podpisem. Kandidatura „má být“ zaslána z domény muni, předseda VMK by ale uvítal, aby 

kandidatury posílané z jiných domén nebyly automaticky vyřazovány. Předseda AS MU 

zdůraznil, že klíčová je autentizace. Doc. Obdržálek upozornil, že jediná autentická 

autentizace (správně popsaná ve VŘ) je skrze IS MU. Dr. Kerekeš připomněl Volební řád, 

který podle něj hovoří jasně – kandidatura musí být podaná prostřednictvím IS MU.  

Členové se po diskuzi shodli na tom, že kandidaturu je nutné podat z e-mailu v IS MU. Pokud 

bude kandidatura podána jinak, budou se členové snažit kandidáta navést, aby chybu opravil. 

Doc. Obdržálek doporučil pro příští volby sbírat kandidátky pomocí formuláře v IS, nikoli po 

e-mailu. Poukázal na problém, že zprávy z fakultních e-mailů budou muset být podle 

současného znění odmítány.  

Dr. Kerekeš navrhnul vytvořit společný dokument s textacemi odpovědí pro kandidáty. 

Co se medializace voleb týče, předseda VMK požádá o zveřejnění informací o chystaných 

volbách na stránkách muni.cz. Záložka o volbách je připravována také na stránkách 

Akademického senátu (https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/rady-a-

komise/akademicky-senat/volby).  

Jan Tříska navrhoval propagovat volby přes co nejvíc informačních kanálů. Dále předseda 

VMK navrhnul použít upozornění v IS. Doc. Klímová navrhla volby propagovat i přes 

Facebook jednotlivých fakult. Předseda AS MU navrhnul propagovat přes obvyklé 

komunikační kanály jednotlivých fakult. Oslovit jednotlivé fakulty dostali za úkol členové, 

mající na starost komoru akademických pracovníků daného obvodu. Bude ovšem vytvořen 

společný stručný text ke sdílení. 

Předseda AS MU poprosil o důsledné dodržování Volebního řádu AS MU voleb a zároveň 

maximální vstřícnost vůči kandidátům.  

Došlo k debatě o tom, zda je možné ukládat kandidátky průběžně a po uzavření sběru jen 

zveřejnit předpřipravené volby. Předseda VMK byl proti, aby omylem nedošlo k předčasnému 

zveřejnění kandidátek. Doc. Klímová apelovala na to, aby se dopředu nezveřejňovalo vůbec 

nic – kandidáti ani jejich počet, aby nedošlo k ovlivnění průběhu voleb.  

https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/rady-a-komise/akademicky-senat/volby
https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/rady-a-komise/akademicky-senat/volby


Co se setkání 3. listopadu týče, dr. Mokrý a dr. Kerekeš avizovali, že možná budou mít 

problémy se na něj dostavit. Předseda VMK zdůraznil, že není povinností se tohoto setkání 

účastnit.  

Členové se shodli na vytvoření společného dokumentu pro průběžné vkládání zpracovaných 

kandidátek. Doc. Obdržálek ukázal členům komise, jak v hlavičce příchozí zprávy ověřit, že 

e-mail byl skutečně odeslán z domény muni.cz. Kontrolu hlaviček všech příchozích e-mailů, 

lze ale centralizovat právě ve sdíleném dokumentu.  

 

3) Různé 

Žádné další podněty nebyly, proto předseda VMK ukončil jednání k 17:50.  

 

Zapsala: Michaela Prucková 

Ověřil: Petr Najvar 

 


