
Akademický senát

Zápis ze zasedání AS PřF OU
ze dne 23. 11. 2020

č. j. OU-86532/31-2020

Prezenční listina:
Přítomni: Mucha, Ferdiánová, Nezval, Dušek, Smolka, Višňovská, Karlický, Raunigr,
Zelenka, Ženka, Kolos, Jalůvka, Václavíková, Žáček M., Malina, Škrabánková, Vajgl
Omluveni: Žáček J.,
Nepřítomni: Červeň

Zvaní hosté přítomni: -
Zvaní hosté omluveni: -
Zvaní hosté nepřítomni: -

Další hosté: -

Zasedání AS PřF OU bylo zahájeno dne 23. 11. 2020 v 13:10 v prostředí MS Teams
předsedou Dr. Vajglem, který přivítal senátory a přítomné hosty. Informoval o způsobu
vedení zasedání on-line.

Informoval také o ukončení členství kolegyně Demjanovičové v AS PřF na vlastní
žádost.

Představil program jednání AS PřF OU a předložil jej ke schválení beze změn.

Navržený doplněný program jednání:

1) Doplňující volby do studentské komory AS PřF
2) Volby pro nové funkční období AS PřF
3) Různé

Usnesení: AS PřF OU schvaluje program zasedání v předloženém znění.
Pro: 17. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.
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Před zahájením programu ještě předseda doplnil, že tajné hlasování domluvené na
předchozím zasedání ohledně volby zástupce do Rady vysokých škol za PřF, které
probíhalo od 27. 10. do 5. 11. proběhlo korektně a předložil krátkou závěrečnou
zprávu. Informoval, že nominaci předal předsedkyni AS OU.

Bod 1: Doplňující volby do studentské komory AS PřF

Smolka jako předseda Volební komise shrnul, že se přihlásil jeden kandidát; dodnes
probíhá lhůta pro podání námitek.

Bohužel však potřebujeme doplnit ještě jednoho studenta. Byl vznesen dotaz na právní
oddělení. S ohledem na to, že budou možná důležitá rozhodnutí ještě pro současný
senát (rozpočet), doporučuje vypsání dalšího kola doplňujících voleb.

Volební komise proto zpracovala a představuje harmonogram pro další doplňující volby.

Protože dokument - harmonogram - byl předložen v kratší než 7denní lhůtě, je třeba jej
schválit:

Usnesení: AS PřF OU schvaluje projednání předloženého harmonogramu doplňujících
voleb.
Pro: 17. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.

Předseda otevřel diskuzi.

Usnesení: AS PřF schvaluje navržený Harmonogram doplňujících voleb AS PřF pro
kurii studentů.
Pro: 17. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.

AS vyhlásí další doplňující volby do kurie studentů.

Bod 2: Volby pro nové funkční období AS PřF

Smolka upřesnil, že se jedná o harmonogram, který byl už diskutován. Upozornil na to,
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že se budou nyní doplňující a řádné volby překrývat a proto by doporučil (protože ještě
je čas) je schválit a vyvěsit až v prosinci.

Václavíková posun podpořila.

Karlický se zeptal na mezní termín. Smolka ozřejmil, že mezní termín je měsíc před
uplynutím funkčního období, takže cca 13. března 2021.

Dušek podpořil posun na prosinec.

Předseda se zeptal na obecný názor a většina senátorů podpořila posun na prosincové
zasedání.

S ohledem na pohled senátorů navrhl, aby se do harmonogramu doplnil do záhlaví
funkční období a aktualizovat termín zveřejnění. Hlasování o dokumentu bude před-
běžně per-rollam.

Bod 3: Různé

Kolega Zelenka informoval o svém odstoupení z volební komise s tím, že za sebe si
dovolil do volební komise nominovat kolegyni Bukáčkovou.

Václavíková avizovala, že také odstoupí z volební komise. Obdobně Kolos.

Předseda řekl, že hlasování v tajné distanční formě o volební komisi může být už
problém termínově. Kolos navrhl, že děkan má možnost doplnit volební komisi, pokud
tak neučiní senát. Předseda se přislíbil na tuto možnost přeptat.

Předseda se přeptal na možnost sejít se 21. 12. on-line na doplnění volební komise a
vypsání voleb. Senátoři předběžně přislíbili účast.

Příští zasedání je plánováno na 21. prosince 2020. Předseda ukončil zasedání v 13:40.

Zapsal a verifikoval: Vajgl
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