
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU konaného dne 16. 3. 2015 

Přítomni: Adamec, Červeň, Dolný, Dušek, Eliáš, Koníček, Mácha, Sochor, Václavíková, Vajgl, 

Volná, Ferdiánová. Fric, Kolouch, Novosád, Novotný. 

Omluveni: Fojtík, Peter, Satolová, Marková 

Hosté: Hradecký 

 

Program zasedání 

1. Volby do AS PřF OU 

2. Schvalování statutu PřF OU 

3. Různé 

 

K bodu 1 Volby do AS PřF OU 

Předseda Adamec informoval senátory, že volby do AS PřF OU neproběhly korektně a požádal 

předsedu volební komise Červeně, aby o situaci informoval senát. 

Červeň uvedl, že volební komise si omylem vyžádala pouze seznamy prezenčních studentů a při 

volbách nebylo umožněno volit studentům kombinovaného studia. 

 

Adamec seznámil senát se stanoviskem právničky OU: volby do studentské komory senátu jsou 

neplatné a je nutné je opakovat (viz příloha 1). 

Eliáš – je možné opakovat pouze volby do studentské komory? Nemohou být zpochybněny celé 

volby? 

Adamec – volby do jednotlivých komor probíhají zcela odděleně, je možné opakovat pouze 

volby do studentské komory 

Vajgl – obdobná situace nastává při doplňujících volbách, kdy se také volí pouze do té komory, 

pro kterou chybí kandidáti. 

 

Adamec navrhl usnesení: 

 

AS PřF OU prohlašuje volby 3. a 4. 3. 2015 v části voleb do studentské komory za 

neplatné z důvodu odepření volebního práva studentům kombinované a distanční 

formy studia. Z tohoto důvodu prohlašuje ustavující zasedání AS PřF OU vzešlé 

z těchto voleb ze dne 9. 3. 2015 za neplatné, potažmo i akt zvolení předsednictva. 

 

Hlasování: pro 15 (z 15 přítomných) – usnesení bylo přijato 

 
 

Následovala diskuse o termínu voleb a termínu podávání přihlášek na kandidáty, ze které 

vyplynuly tyto termíny: 

 podávání kandidátek do pátku 20. 3. 2015 do 10.00 hodin, 

 zveřejnění kandidátů a volebních programů 20. 3. 2015, 

 volby do AS PřF OU proběhnou 30. 3. 2015 na budovách L a M, 31. 3. 2015 na budovách A a 
C, vždy od 8 do 15 hodin. 

  



 

Adamec navrhl usnesení: 

 

AS PřF OU vyhlašuje opakované volby do studentské komory AS PřF OU na termín 

30. a 31. 3. 2015 vždy od 8 do 15 hodin. Opakované volby vyhlašuje AS PřF OU 

z důvodu neplatnosti předchozích voleb do studentské komory dle předchozího 

usnesení. 

 

Hlasování: pro 15 (z 15 přítomných) – usnesení bylo přijato 

 

 

Po všeobecném souhlasu s tím, aby volební komise zůstala ve stávajícím složení, navrhl Adamec 

usnesení: 

 

Opakované volby bude organizovat původní volební komise v nezměněné podobě, 

tedy předseda: Červeň, členové: Adamec, Ferdiánová, Fojtík, Fric, Kolouch, 

Novotný, Vajgl.  
 

Hlasování: pro 15 (z 15 přítomných) – usnesení bylo přijato 

 
 

 

K bodu 2 – Schvalování statutu PřF OU 

 

Adamec předal slovo děkanovi Hradeckému, který představil změny v předkládaném návrhu 

Statutu PřF OU (návrh Statutu byl senátorům zaslán s předstihem) a objasnil rozdíl mezi 

vnitřním předpisem fakulty a vnitřní normou – Organizační řád není vnitřním předpisem PřF, 

ale normou, proto není senátu předkládán ke schválení. 

 

Ve všeobecné diskusi byla diskutována témata „přihlášení se k akademické obci fakulty“, „počet 

funkčních období vedoucích kateder“ a „vymezení akademického pracovníka a pracovníka 

fakulty“. Na základě diskuse doplnil děkan do návrhu Statutu PřF OU, §23, odt. 1 „vědečtí 

pracovníci“: 

(1) Na PřF OU působí akademičtí pracovníci, vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci, kteří 

zabezpečují provoz PřF OU a jejích pracovišť. 

 

Sochor vznesl připomínku, zda je senát kompetentní ke schvalování. Domnívá se, že schválený 

předpis může být později napaden, resp. jeho schválení zpochybněno. 

Adamec uvedl, že funkční období senátu končí uplynutím tříletého funkčního období (19. 3. 

2015) nebo úvodním zasedání nového senátu. Opakování voleb do studentské komory je sice 

nepříjemnou komplikací, ale nemění legitimitu stávajícího senátu, který má právo hlasovat 

o předložených materiálech. Senát je přímo povinen zabývat se materiály, které předloží děkan a 
nelze proto hlasování odmítnout. 

 

V průběhu diskuse se na zasedání dostavila Václavíková a odešel Dolný. 

  



 

Adamec navrhl usnesení 

 

AS PřF OU schvaluje předložený návrh Statutu PřF OU ve znění předloženém 

děkanem vč. doplnění „vědeckých pracovníků“ do §23 odst. 1.  

 

Hlasování: pro 12 (z 15 přítomných) – usnesení bylo přijato 

 

 

K bodu 3 – Různé 

Žádné podněty k tomuto bodu. 

 

 

Zapsal 

R. Dušek 

 

Verifikoval  
Senátoři AS PřF 

 

 


