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Přílohy zápisu  
1. Prezenční listina 

2. Přijatá usnesení 

3. Překlad usnesení do anglického jazyka  

4. Disciplinární řád pro studenty FSS MU 

5. Statut PrF – změna vnitřního předpisu 

6. Jednací řád AS PrF MU – změna vnitřního předpisu  

7. Statut FaF MU – změna vnitřního předpisu  

8. Jednací řád AS FaF MU – změna vnitřního předpisu 

9. Volební řád AS FaF MU – změna vnitřního předpisu 

  

Přítomni   

Členové AS senátoři uvedení v prezenční listině a v tabulce účasti, která tvoří přílohu č. 1 

tohoto zápisu; 

                 při zahájení zasedání AS bylo přítomno 38 senátorů a senátorek; 

                    celkem se zasedání zúčastnilo 43 členů AS 

 

Zvaní hosté   prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor 

 Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka 

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

Mgr. Michal Bulant, Ph.D., prorektor pro vzdělávání a kvalitu  

doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy a celoživotní 

vzdělávání  

doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D., prorektorka pro záležitosti 

studentů a absolventů  

https://www.muni.cz/lide/17132-jiri-hanus
https://www.muni.cz/lide/2759-michal-bulant
https://www.muni.cz/lide/171-martin-kvizda
https://www.muni.cz/lide/2596-simona-korycankova
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prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., prorektorka pro výzkum a doktorské 

studium  

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy 

univerzity 

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., děkan Právnické fakulty Masarykovy 

univerzity 

 

Další členové akademické obce a veřejnost 

 

Definice používaných zkratek  
 
AS  Akademický senát Masarykovy univerzity,  

v kombinaci se zkratkou fakulty akademický senát dané fakulty 
CPS  Celouniverzitní počítačová studovna MU 
ČKR Česká konference rektorů  
ČVUT České vysoké učení technické v Praze 
EK Ekonomická komise Akademického senátu MU   
ESF Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity  
FaF Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity 
FF Filozofická fakulta Masarykovy univerzity  
FI Fakulta informatiky Masarykovy univerzity   
FSS Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity  
FSpS Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzit y 
HS Hospodářské středisko 
INET Ekonomicko-správní informační systém MU  
IS Informační systém Masarykovy univerzity   
JŘ Jednací řád Akademického senátu Masarykovy univerzity  
KAP Komora akademických pracovníků Akademického senátu MU  
LF Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 
LK Legislativní komise Akademického senátu MU 
MU Masarykova univerzita  
MŠMT   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
MZ Ministerstvo zdravotnictví  
NAÚ Národní akreditační úřad pro vysoké školství  
PdF Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity  
PrF Právnická fakulta Masarykovy univerzity  
PřF Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity  
RMU Rektorát Masarykovy univerzity  
RVH Rada pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity 
RVŠ  Rada vysokých škol  
SK  Studentská komora Akademického senátu MU  
SR Správní rada Masarykovy univerzity  
TSP  Test studijních předpokladů 
UKB Univerzitní kampus v Bohunicích  
VMK Volební a mandátová komise Akademického senátu MU  
VR Vědecká rada Masarykovy univerzity  
VŠ Vysoká škola 
ZVŠ  Zákon o vysokých školách  



 

3/14 

 

1. Zahájení  

Jednání zahájil předseda AS Josef Menšík. Uvítal na zasedání všechny přítomné 

a konstatoval usnášeníschopnost AS. Ze zasedání se omluvili senátoři a senátorky  

K. Frnka, M. Stachoň, D. Krejčí, T. Bílik, M. Kulhánková, K. Kubíček, F. Křepelka a P. 

Wurm. 

 

Předseda AS pověřil pořízením zápisu ze zasedání Mgr. Jana Kabáta.  

 

Diskuse 

(zápis je v tomto i v dalších bodech zjednodušenou a zkrácenou verzí diskuse, nejedná se 

o doslovný přepis) 

 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.  

 

Hlasování o programu zasedání 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 38. 

Pro:                    38 

Proti:              0 

Zdrželi se:           0 

 

Návrh programu zasedání byl schválen (viz program). 

2. Informace o změnách členství v AS MU 

Předseda VMK z pověření předsedy AS představil změny v členství AS. Uvedl, že H. 

Svatoňovou nahradila za PřF M. Košatková, P. Lízala nahradil V. Kudrle a senátora M. 

Antola nahradil za FI M. Talčík. 

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.  

3. Kontrola úkolů 

Předseda AS v návaznosti na předchozí bod uvedl, že veškeré úkoly spojené s novými 

členstvími v AS byly provedeny.    

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.  

4. Zpráva rektora 

Rektor ve své zprávě představil události, které se konaly uvnitř a navenek MU. Jednou z 

nejvýznamnějších událostí bylo 103. výročí od založení MU, které se konalo dne 28. 1. Dne 

14. 2. pak byl zahájen jarní semestr akademického roku 2021/2022. Dne 25. 1. VR, 18. 1. 

RVH, 31. 1. – 8. 2. pravidelná roční evaluace fakult, VŠ ústavů a IS. 9. 2. se rektor setkal 

se zástupci MU v RVŠ. Na přelomu ledna a února probíhají v rámci RMU hodnotící 

pohovory. Informoval o zasedání Krizového výboru a Krizového štábu. 21. 2. byl přepnut 
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univerzitní semafor do zelené barvy, v brzké době lze očekávat přepnutí do bílé barvy. 

Probíhá příprava vnitřního mzdového předpisu. 20. 1. natočil tradiční informační video. 

Vyzval k připravenosti na případnou humanitární pomoc Ukrajině. Z akcí, které se konaly 

navenek se 20. 1. uskutečnilo zasedání předsednictva RVŠ, 25. 1. setkání s britským 

velvyslancem a toho dne večer slavnostní předávání cen města Brna. Dne 26. 1. se rektor 

zúčastnil předávání vysvědčení a diplomů na Gymnáziu Vídeňská, 28. 1. jednání 

k memorandu o spolupráci a vzniku společného pracoviště mezi LF a ICRC, 3. 2. kulatý 

stůl MŠMT k Evropskému předsednictví, 9. 2. setkání rektorů EDUC, 15. 2. Den národních 

výzkumných infrastruktur na půdě CEITEC za účasti ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy a ministryně pro vědu a výzkum. V rámci EDUC informoval, že se připravuje 

rozšíření tohoto projektu o dvě další univerzity (Norsko, Španělsko). Ve dnech 15. – 16. 2. 

uvítal delegaci z Univerzity Pécs. Dne 17. 2. proběhlo 164. zasedání pléna ČKR, které se 

uskutečnilo na půdě SIMU. 18. 2. se rektor zúčastnil inaugurace rektora JAMU, kde za ČKR 

poděkoval končícímu rektorovi. Dne 21. 2. 2022 se prorektor R. Polčák a kancléř M. Kišš 

spolu s KYPO setkali s odborníky na kyberbezpečnost delegace Výboru pro průmysl, 

výzkum a energetiku (ITRE) Evropského parlamentu. Průběžně probíhala komunikace se 

členy vlády ČR, jednání s MŠMT, MZ ČR a s předsedou Technologické agentury ČR. 

V rámci těchto jednání se podařilo pro univerzity získat prorůstové rozpočty. Rektor 

informoval o kolektivním vyjednávání o navýšení mzdových tarifů. Za poslední tři toky 

nedošlo k zásadním navýšením, proto bylo s odbory dojednáno, že v roce 2022 dojde 

k navýšení tarifů o 10 %, v roce 2023 o 5 % a v roce 2024 opět o 5 %. V této souvislosti 

představil také dopady na rozpočet MU. Rektor pozval na akci Masarykovy dny, která se 

uskuteční ve dnech 2. – 3. 3. spolu s konferencí Education for Society. Ve dnech  

1. – 15. 3. se uskuteční EXPO Dubaj, kde má MU svou výstavu. 30. 3. bude ČNB 

prezentovat pamětní bankovku „Karel Engliš“. Závěrem rektor pozval na akci Mendel 200, 

která se uskuteční ve dnech 20. – 23. 7., a kterou MU organizuje k příležitosti 200. výročí 

narození J. G. Mendela.  

 

Diskuse 

D. Solak se ptá o jaké univerzity se má aliance EDUC rozšířit. Rektor uvedl, že jde o 

španělskou Jaume I University (Castellón de la Plana) a dále o norskou univerzitu 

University of South-Eastern Norway (Notodden). Je rád, že EDUC expanduje jižním, tak 

severním směrem. Domnívá se, že jde o důstojné rozšíření aliance.  

5. Disciplinární řád pro studenty FSS MU 

Předseda AS bod uvedl: 

• předložil předseda AS FSS v termínu stanoveném JŘ; 

• AS schvaluje dle § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 ZVŠ; 

• k přijetí je třeba nadpoloviční většina všech přítomných členů každé z komor AS. 

 

Děkan FSS předpis představil. Uvedl, že předpis byl přijat ve znění šablony připravené 

vedením MU s tím, že pouze nebylo využito institutu náhradníků, který by mohl zahlcovat 

celý systém tím, že by se musely hlídat jejich mandáty. V minulosti nebyl problém promptně 

zvolit nového člena komise.  

 

Stanovisko LK (přednesl předseda LK, M. Koščík) 
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LK doporučuje AS schválit předpis Disciplinární řád pro studenty FSS MU, s výhradou 

odstranění tiskových chyb čl. 4, odst. 5, poslední věta a čl. 8 odst. 3. 

 

Stanovisko rektora 

Rektor souhlasí s návrhem Disciplinárního řádu pro studenty FSS MU. 

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.  

 

Hlasování o Disciplinárním řádu pro studenty FSS MU 

 Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 41. 

 

Hlasování KAP 

Pro:                    23 

Proti:              0 

Zdrželi se:           0 

 

Hlasování SK 

Pro:                    18 

Proti:              0 

Zdrželi se:           0 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 

zákona o vysokých školách schvaluje Disciplinární řád pro studenty FSS MU, který 

byl schválen Akademickým senátem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity 

dne 31. 1. 2022, ve znění, jež tvoří přílohu zápisu ze zasedání AS MU. 

6. Statut PrF MU – změna vnitřního předpisu  

Předseda AS bod uvedl: 

• předložil předseda AS PrF v termínu stanoveném JŘ; 

• AS schvaluje dle § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 ZVŠ; 

• k přijetí je třeba nadpoloviční většina přítomných členů AS. 

 

Děkan PrF předpis představil. Celkem ve Statutu PrF MU došlo ke dvou změnám. První 

se týká vymezení doby funkčního období AS PrF s ohledem na zák. 188/2020 Sb. Od 

nynějška je vyjádřeno funkční období počtem let, nikoli přesným datem. Druhá změna 

souvisí se zrušením Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení.  

 

Stanovisko LK (přednesl předseda LK, M. Koščík) 

1. LK doporučuje AS schválit usnesení o změně čl. 29 písm. a) a čl. 20 odst. 3 Statutu 

PrF MU, jak byla schválena AS PrF dne 13. 12. 2021, bez připomínek. 

2. LK doporučuje AS schválit změnu čl. 9 odst. 1 Statutu PrF MU, spočívající ve vypuštění 

písm. e) a přečíslování ostatních písmen, bez připomínek. 
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Stanovisko rektora 

Rektor souhlasí s návrhem Statutu PrF MU. 

 

Diskuse 

Senátor Špetík poukázal na postup, jakým byly LK předloženy změny předpisu, a zároveň 

uvedl, že si není jistý, zda zrušení katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení 

proběhlo v souladu s předpisy, neboť dle něj nebyl předpis navržen jako předpis vnitřní. 

Děkan PrF reagoval, že mu tento dotaz přijde jako zasahující do vnitřní autonomie 

fakultního akademického senátu. Dle něj nelze směšovat zrušení katedry a změnu statutu. 

Není pravdou, že zrušení katedry neproběhlo řádně. Apeluje na oddělení těchto dvou 

souvisejících kroků. AS PrF nejprve zrušil katedru, poté v usneseních změnil příslušně 

textaci Statutu PrF. Děkan FSS se domnívá se, že současná praxe schvalování těchto 

předpisů není správná. Ostatně tento problém by řešen už v dobách, kdy působil v AS. 

Domnívá se, že by mělo být systémově vyřešeno, jak tyto předpisy schvalovat s ohledem 

na autonomii fakultních akademických senátů. Souhlasí s děkanem PrF, že 

zrušení/sloučení pracovišť je plně v kompetenci fakultního akademického senátu. Neumí 

si představit, že by s takovou změnou AS nesouhlasil. Domnívá se, že by problém měl být 

nějak systémově řešen. Předseda LK doplnil diskusi mezi děkanem PrF a senátorem O. 

Špetíkem. Problém, který vznikl na LK spočíval v tom, že PrF spolu s návrhem Statutu PrF 

připojila doprovodné dopisy, které se drobně lišily s tím, co bylo uvedeno v zápise z AS 

PrF, čímž došlo k určitým komunikačním nejasnostem. Není pochyb o tom, že uvedená 

katedra byla platně zrušena. Potvrdil, že AS ani LK nenáleží posuzovat, zda fakulty ruší 

některé ze svých pracovišť. Podporuje iniciativu systémového řešení, které již předestřel 

děkan FSS. Předseda AS se rovněž domnívá, že problém vznikl ze struktury dokumentů, 

které byly od PrF obdrženy, a která nebyla úplně jasná. Řešení chce přednést v bodě 

Různé. Senátorka V. Smutná upozornila na § 17 odst. 2 písm. e) ZVŠ, který požaduje 

uvedení organizační struktury do statutu. Není si jistá jak podrobně má být organizační 

struktura ve statutu řešena. Senátor O. Špetík v reakci na děkana PrF zopakoval, že 

změny předpisu nebyly navrženy jako změny vnitřního předpisu. Domnívá se, že změny 

nebyly předloženy v řádné formě. Děkan PrF uvedl, že změny předpisu byly navrženy 

materiálně v pořádku. Neexistuje žádná zákonná povinnost, ze které by vyplývalo, jak 

předkládat změny vnitřních předpisů. Senátor J. Bejček uvedl, že změna statutu 

spočívající v konstatování faktu zrušení jedné katedry je pouze deklaratorní. O zrušení 

pracoviště již rozhodl svým hlasování akademický senát fakulty. AS MU v této věci nemá 

pravomoci.  Reflektování změn pracovišť ve statutu je již pouze technická změna – 

aktualizace seznamu. Statut nemá pouze normativní části, výčet pracovišť ve statutu má 

pouze informativní charakter a bez ohledu na jeho podobu platí stav tak, jak o něm rozhodl 

svým usnesením o zrušení pracoviště akademický senát fakulty. Senátor J. Slovák uvedl, 

že je s ohledem na heterogenní povahu jednotlivých fakult absurdní schvalovat výčty 

kateder ve statutech. Senátor D. Solak se domnívá, že by výčet kateder fakulty nemusel 

být uveden ve statutu, ale mohl by být stanoven jiným vnitřním předpisem. Předseda AS 

uvedl, že tím se neřeší problém se schvalováním vnitřních předpisů fakult. Stejně by daný 

předpis musel schvalovat AS. Předseda LK uvedl, že i kdyby proces v rámci fakultního 

senátu nebyl v pořádku, bylo dosud zohledňováno to, zda daný senát mohl být reálně 

srozuměn s obsahem dané změny vnitřního předpisu. Pokud daný senát srozuměn se 

změnou byl, nebyly případné procesní nedostatky blíže rozebírány. LK na tyto nedostatky 
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pouze upozorňuje. Senátor D. Solak uvedl, že je třeba pamatovat na včasné předložení 

předpisů v souladu se zákonem, aby měla akademická obec možnost se s těmito předpisy 

seznámit. Senátor V. Kudrle se domnívá, že úmyslem zákonodárce v § 17 odst. 2 ZVŠ 

byla pojistka, aby se případné změny statutu nedali uskutečnit příliš rychle, aby byl proces 

ztížen. Pokud zákon požaduje jistou povinnost, není možné se z ní vyvléct.  Senátor J. 

Slovák uvedl, že je tomu právě naopak. Zákon by měl procesy ulehčovat. Nemyslí, že by 

však bylo nutné do statutu uvádět každé dílčí pracoviště. Děkan PrF potvrdil slova senátora 

J. Slováka, totiž že zákony mají mezilidské vztahy usnadňovat. Pokud je tomu v praxi 

naopak, jde o důsledek lidského faktoru. Senátor D. Zbíral zmínil praxi FF, jejíž statut 

odkazuje na organizační řád. Pokud takový statut schválí AS, mělo by takové „praktičtější“ 

řešení být legitimní. Předseda AS potvrzuje, že návrhy související se změnami pracovišť 

přichází od některých fakult častěji. Domnívá se, že obě možnosti řešení organizační 

struktury ve statutu jsou možné. 

 

Hlasování o Statutu PrF MU – změnách vnitřního předpisu 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 43. 

 

Pro:                    40 

Proti:              0 

Zdrželi se:           3 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 

zákona o vysokých školách schvaluje změny vnitřního předpisu Statut PrF MU, které 

byly schváleny Akademickým senátem Právnické fakulty Masarykovy univerzity dne 

13. 12. 2021, ve znění, jež tvoří přílohu zápisu ze zasedání AS MU. 

7. Jednací řád AS PrF MU – změna vnitřního předpisu  

Předseda AS bod uvedl: 

• předložil předseda AS PrF v termínu stanoveném JŘ; 

• AS schvaluje dle § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 ZVŠ; 

• k přijetí je třeba nadpoloviční většina přítomných členů AS. 

 

Děkan PrF změnu předpisu představil. Změnou dochází k umožnění výjimečné distanční 

formy účasti členů AS PrF při zasedáních AS PrF. 

 

Stanovisko LK (přednesl předseda LK, M. Koščík) 

LK doporučuje ke schválení změnu Jednacího řádu AS PrF MU tak, jak byla přijata AS PrF 

dne 8. 11. 2021, bez připomínek. 

 

Stanovisko rektora 

Rektor souhlasí s návrhem Jednacího řádu AS PrF MU. 

 

Diskuse 
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(Při promítnutí předpisu nebylo jasné, která verze byla přijata ve znění schváleném AS 

PrF). Senátor D. Solak se ve vztahu k tomu ptá, zda byl na dnešní zasedání pozván 

některý z členů AS PrF. Bez jejich přítomnosti je pro AS složité o obdobných návrzích 

rozhodovat, neboť, na rozdíl od situace na jiných fakultách, není ani jeden ze členů AS MU 

za PrF zároveň členem AS PrF. Předseda AS uvedl, že k zasedání AS je pozvána celá 

akademická obec. Dále uvedl, že pozvánky byly rozeslány děkanům i předsedům fakultních 

akademických senátů. Děkan PrF potvrdil, že s předsedou AS PrF pozvánky obdrželi. 

Předseda AS konstatoval, že do budoucna bude tajemnice AS v kontaktu s předsedy 

fakultních akademických senátů, aby byly podklady pro projednání předpisů v AS jednotné. 

 

Hlasování o Jednacím řádu AS PrF MU – změna vnitřního předpisu 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 43. 

 

Pro:                    42 

Proti:              0 

Zdrželi se:           1 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 

zákona o vysokých školách schvaluje změnu vnitřního předpisu Jednací řád AS PrF 

MU, která byla schválena Akademickým senátem Právnické fakulty Masarykovy 

univerzity dne 8. 11. 2021, ve znění, jež tvoří přílohu zápisu ze zasedání AS MU. 

8. Statut FaF MU – změna vnitřního předpisu 

Předseda AS bod uvedl: 

• předložil předseda AS FaF v termínu stanoveném JŘ; 

• AS schvaluje dle § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 ZVŠ; 

• k přijetí je třeba nadpoloviční většina přítomných členů AS. 

 

Předseda AS FaF změnu předpisu představil. Předložené změny byly navrženy 

k upřesnění jednotlivých předpisů a odstranění jejich nedostatků. Co se týče Statutu FaF 

MU první změna souvisí se změnou volebního řádu, další s upřesněním intervalu konání 

kolegia děkana. Byly zaneseny i změny týkající se emeritních profesorů a akademických 

obřadů.  

 

Stanovisko LK (přednesl předseda LK, M. Koščík) 

LK doporučuje AS schválit Statut FaF MU v předloženém znění bez připomínek 

 

Stanovisko rektora 

Rektor souhlasí s návrhem Statutu FaF MU. 

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.  
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Hlasování o Statutu FaF MU – změně vnitřního předpisu 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 43. 

Pro:                    42 

Proti:              0 

Zdrželi se:           1 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 

zákona o vysokých školách schvaluje Statut FaF MU, který byl schválen 

Akademickým senátem Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity dne 9. 12. 2021, 

ve znění, jež tvoří přílohu zápisu ze zasedání AS MU. 

9. Jednací řád AS FaF MU – změna vnitřního předpisu  

Předseda AS bod uvedl: 

• předložil předseda AS FaF v termínu stanoveném JŘ; 

• AS schvaluje dle § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 ZVŠ; 

• k přijetí je třeba nadpoloviční většina přítomných členů AS. 

 

Předseda AS FaF změnu předpisu představil souhrnně s předpisem projednávaného 

podle bodu 10. Konstatoval, že změn bylo v předpisech provedeno velké množství. 

Prostřednictvím předsedy AS vyzval členy AS, zda mají k jednotlivým změnám předpisů 

nějaké dotazy.  

 

Stanovisko LK (přednesl předseda LK, M. Koščík) 

LK doporučuje AS schválit Jednací řád AS FaF MU v předloženém znění bez připomínek. 

 

Stanovisko rektora 

Rektor souhlasí s návrhem Jednacího řádu FaF MU. 

 

Souhrnná diskuse k bodům 9 a 10 

Předseda AS zahájil souhrnnou diskusi k bodům 9 a 10. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.  

 

Hlasování o Jednacím řádu FaF MU – změně vnitřního předpisu 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 43. 

Pro:                    42 

Proti:              0 

Zdrželi se:           1 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 

zákona o vysokých školách schvaluje Jednací řád AS FaF MU, který byl schválen 

Akademickým senátem Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity dne 9. 12. 2021, 

ve znění, jež tvoří přílohu zápisu ze zasedání AS MU. 
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10. Volební řád AS FaF MU – změna vnitřního předpisu  

Předseda AS bod uvedl: 

• předložil předseda AS FaF v termínu stanoveném JŘ; 

• AS schvaluje dle § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 ZVŠ; 

• k přijetí je třeba nadpoloviční většina přítomných členů AS. 

 

Stanovisko LK (přednesl předseda LK, M. Koščík) 

LK doporučuje AS schválit Volební řád AS FaF MUv předloženém znění bez připomínek. 

 

Stanovisko rektora 

Rektor souhlasí s návrhem Volebního řádu AS FaF MU. 

 

Hlasování o Volebním řádu FaF MU – změně vnitřního předpisu 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 43. 

Pro:                    42 

Proti:              0 

Zdrželi se:           1 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 

zákona o vysokých školách schvaluje Volební řád AS FaF MU, který byl schválen 

Akademickým senátem Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity dne 9. 12. 2021, 

ve znění, jež tvoří přílohu zápisu ze zasedání AS MU. 

11. Nominace členky SK do Komise pro ubytovací politiku 

Předseda AS bod uvedl: 

• předložil předseda SK po termínu stanoveném JŘ; 

• bod nebude projednán, pakliže s jeho projednáním nebude souhlasit 1/5 přítomných 

členů AS; 

• k přijetí je třeba nadpoloviční většina přítomných členů AS. 

 

Předseda SK s odkazem na směrnici MU č. 4/2014, která zakotvila účast zástupce SK AS 

v Komisi pro ubytovací politiku, informoval o nominaci SK – senátorky K. Holíkové. 

Prorektorka S. Koryčánková uvedla, že Komise pro ubytovací politiku diskutovala 

nominaci K. Holíkové spolu s SK.  

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.  

 

Hlasování o Nominaci členky SK do Komise pro ubytovací politiku  

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 43. 

Pro:                    42 

Proti:              0 
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Zdrželi se:           1 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity podle čl. 3 odst. 2 písm. c) Směrnice 

Masarykovy univerzity č. 4/2014 Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity, 

ve znění účinném od 6. prosince 2021, navrhuje rektorovi Bc. Kateřinu Holíkovou jako 

zástupkyni Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity 

v Komisi pro ubytovací politiku MU. 

12. Různé  

 

A. Předkládání vnitřních předpisů fakult 

Bod navrhnul předseda AS. Stručně jde o snahu standardizovat postup a strukturu 

podkladů při předkládání návrhů vnitřních předpisů fakult. Cílem je předejít problémům, 

se kterými se AS potýkal i na dnešním zasedání. 

 

B. Zasedání KAP 

Bod navrhnul předseda AS. S ohledem na zánik funkce senátorky předsedkyně KAP 

dojde k volbě nového předsedy/předsedkyně KAP. Dále bude nutné delegovat zástupce 

KAP do Komise pro ubytovací politiku. Zasedání KAP navrhuje zorganizovat před 

dalším zasedáním AS. 

 

C. Provoz CPS 

Senátorka K. Holíková se ptá, jak bude nadále provozována CPS s ohledem na 

epidemiologická opatření. Rektor uvedl, že provoz CPS bude upřesněn po jednání 

Krizového výboru. Výhledově to vypadá na rozvolnění stávajících opatření. 

 

D. Závěrečné slovo rektora 

Rektor k závěru zasedání poblahopřál novým členům AS. Poděkoval za schválené 

předpisy a všem zúčastněným popřál hezký zbytek dne.  

 
Nejbližší řádné zasedání Akademického senátu MU bylo svoláno na 4. dubna 2022.  
 

Na závěr předseda AS poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 16:50 hod. 

Zapsal: Mgr. Jan Kabát.  

 

Text schválil: Mgr. Josef Menšík, Ph.D., předseda AS, dne 8. 3. 2022. 

 

Zápis zveřejněn po sedmidenní lhůtě na uplatnění připomínek členů AS dne 17. 3. 2022. 

 

 

…………………………………………. 

Mgr. Josef Menšík, Ph.D. 



 

 

Příloha č. 1 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

Zasedání Akademického senátu MU dne 21. 2. 2022 

Komora akademických pracovníků 

  

  Přítomen Nepřítomen 

Právnická fakulta     

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. X  

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.  X 

JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. X  

Lékařská fakulta     

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. X  

Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. X   

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.  X  

Přírodovědecká fakulta     

RNDr. Milan Baláž, Ph.D. X  

prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. X  

prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D. X  

Filozofická fakulta     

doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. X  

Mgr. Petr Vurm, Ph.D.  X 

doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.  X 

Pedagogická fakulta     

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. X  

Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D. X  

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.  X 

Ekonomicko-správní fakulta     

doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.  X  



 

 

Mgr. Josef Menšík, Ph.D. – předseda AS  X  

doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. X  

Fakulta informatiky     

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.  X 

prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. X  

  doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. X  

Fakulta sociálních studií     

PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. X  

Mgr. Josef Kraus, Ph.D.  X 

doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D. X  

Fakulta sportovních studií     

Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D. X  

doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. X  

  Mgr. Tereza Králová X  

Farmaceutická fakulta      

doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D. X  

PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D. X  

  Mgr. Adéla Lamaczová X  

Vysokoškolské ústavy     

doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD.  X 

Mgr. Gabriel Demo, Ph.D.  X 

PhDr. Renata Prucklová X  

  

 

  

  

  



 

 

PREZENČNÍ LISTINA 

Zasedání Akademického senátu MU dne 21. 2. 2022 

Studentská komora 

 

  Přítomen Nepřítomen 

Právnická fakulta     

Mgr. Damir Solak X  

Mgr. Oldřich Tristan Florian X  

Lékařská fakulta     

Mgr. Natália Antalová X  

Adam Wechsler X  

Přírodovědecká fakulta     

Mgr. David Novák X  

  Mgr. Štěpán Čada X  

  Mgr. Tomáš Brom X  

Filozofická fakulta     

  Bc. Kateřina Holíková X  

Tomáš Lintner, MA X  

Pedagogická fakulta     

Karel Frnka  X 

Mgr. David Košatka  X  

Ekonomicko-správní fakulta     

Ing. Mgr. Martin Stachoň  X 

  Bc. Anna Skoupá X  

Mgr. Ing. Ondřej Špetík X  

Fakulta informatiky     

  Mgr. Matúš Talčík X  

Mgr. Dominika Krejčí  X 



 

 

Fakulta sociálních studií     

Bc. Daniel Jirků – předseda SK X  

Bc. Tina Mizerová  X  

Fakulta sportovních studií     

Mgr. Adam Kyselica X  

  Mgr. Tomáš Sedláček X  

Farmaceutická fakulta     

PharmDr. Tomáš Bílik   X 

Jaroslava Jamrichová X  

 



 

 

Příloha č. 2 

 

PŘIJATÁ USNESENÍ 

Zasedání Akademického senátu MU dne 21. 2. 2022 

 

1. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona o 

vysokých školách schvaluje Disciplinární řád pro studenty FSS MU, který byl schválen 

Akademickým senátem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity dne 31. 1. 2022, ve 

znění, jež tvoří přílohu zápisu ze zasedání AS MU.  

 

2. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona o 

vysokých školách schvaluje změny vnitřního předpisu Statut PrF MU, které byly schváleny 

Akademickým senátem Právnické fakulty Masarykovy univerzity dne 13. 12. 2021, ve 

znění, jež tvoří přílohu zápisu ze zasedání AS MU. 

 

3. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona o 

vysokých školách schvaluje změnu vnitřního předpisu Jednací řád AS PrF MU, která byla 

schválena Akademickým senátem Právnické fakulty Masarykovy univerzity dne 8. 11. 

2021, ve znění, jež tvoří přílohu zápisu ze zasedání AS MU.  

 

4. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona o 

vysokých školách schvaluje Statut FaF MU, který byl schválen Akademickým senátem 

Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity dne 9. 12. 2021, ve znění, jež tvoří přílohu 

zápisu ze zasedání AS MU.  

 

5. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona o 

vysokých školách schvaluje Jednací řád AS FaF MU, který byl schválen Akademickým 

senátem Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity dne 9. 12. 2021, ve znění, jež tvoří 

přílohu zápisu ze zasedání AS MU.  

 

6. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona o 

vysokých školách schvaluje Volební řád AS FaF MU, který byl schválen Akademickým 

senátem Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity dne 9. 12. 2021, ve znění, jež tvoří 

přílohu zápisu ze zasedání AS MU.  

 

7. Akademický senát Masarykovy univerzity podle čl. 3 odst. 2 písm. c) Směrnice Masarykovy 

univerzity č. 4/2014 Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity, ve znění účinném 

od 6. 12. 2021, navrhuje rektorovi Bc. Kateřinu Holíkovou jako zástupkyni Studentské 

komory Akademického senátu Masarykovy univerzity v Komisi pro ubytovací politiku MU.   



 

 

Příloha č. 3 

 

PŘEKLAD USNESENÍ DO ANGLICKÉHO JAZYKA 

Zasedání Akademického senátu MU dne 21. 2. 2022 

 

 

NOTE: The official language of the Academic Senate of Masaryk University is Czech.  

The following translation is for informational purposes only. 

 

 

Resolutions of the 260th Meeting of Masaryk University Academic Senate  

held on February 21, 2022 

 

1. The Academic Senate of Masaryk University in accordance with Section 9(1)(b)(2) of the 

Higher Education Act, approves the Disciplinary Regulations for Students of the Faculty of 

Social Studies of Masaryk University, which was approved by the Academic Senate of the 

Faculty of Social Studies of Masaryk University on 31 January 2022, in the wording attached 

to the Minutes of the AS MU meeting. 

 

2. The Academic Senate of Masaryk University in accordance with Section 9(1)(b)(2) of the 

Higher Education Act approves the amendments of the internal regulation Statutes of the 

Faculty of Law of Masaryk University, which were approved by the Academic Senate of the 

Faculty of Law of Masaryk University on 13 December 2021, in the wording attached to the 

Minutes of the AS MU meeting. 

 

3. The Academic Senate of Masaryk University in accordance with Section 9(1)(b)(2) of the 

Higher Education Act approves the amendment of the internal regulation Rules of 

Procedure of the AS PrF MU, which was approved by the Academic Senate of the Faculty 

of Law of Masaryk University on 8 November 2021, in the wording attached to the Minutes 

of the AS MU meeting. 

 

4. The Academic Senate of Masaryk University in accordance with Section 9(1)(b)(2) of the 

Higher Education Act approves the Statutes of the Faculty of Pharmacy of Masaryk 

University, which was approved by the Academic Senate of the Faculty of Pharmacy of 

Masaryk University on 9 December 2021, in the wording attached to the Minutes of the AS 

MU meeting. 

 

5. The Academic Senate of Masaryk University in accordance with Section 9(1)(b)(2) of the 

Higher Education Act approves the Rules of Procedure of the AS FaF MU, which was 

approved by the Academic Senate of the Faculty of Pharmacy of Masaryk University on 9 

December 2021, in the wording attached to the Minutes of the AS MU meeting. 

 

6. The Academic Senate of Masaryk University in accordance with Section 9(1)(b)(2) of the 

Higher Education Act approves the Election Regulations of the AS FaF MU, which was 



 

 

approved by the Academic Senate of the Faculty of Pharmacy of Masaryk University on 9 

December 2021, in the wording attached to the Minutes of the AS MU meeting. 

 

7. The Academic Senate of Masaryk University proposes to the Rector pursuant to Article 

3(2)(c) of Masaryk University Directive No. 4/2014 Accommodation of Students in Masaryk 

University Residence Halls, as wording effective as of 6 December 2021, Bc. Kateřina 

Holíková as a representative of the Student Chamber of the Academic Senate of Masaryk 

University on the MU Accommodation Policy Committee. 


