
Akademický senát

Zápis ze zasedání AS PřF OU
ze dne 19. 1. 2021

č. j. OU-4004/31-2021

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

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

Další hosté: Mgr. Martin Špička - právní oddělení OU

Zasedání AS PřF OU bylo zahájeno dne 19. 1. 2021 v 13:05 v prostředí MS Teams
předsedou Dr. Vajglem, který přivítal senátory a přítomné hosty. Informoval o způsobu
vedení zasedání on-line.

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

Navržený program jednání:

1) Doplňující volby do studentské komory AS PřF
2) Doplnění Volební komise AS PřF OU
3) Volby pro nové funkční období AS PřF
4) Různé

Usnesení: AS PřF OU schvaluje předložený program zasedání.
Pro: 19. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.
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Bod 1: Doplňující volby do studentské komory AS PřF

Předseda AS požádal předsedu Volební komise (dále jen VK) o vyjádření.

Smolka konstatoval, že volby byly ukončeny a zvolen byl Ondřej Pektor, získal 50 hlasů.

Bod 2: Doplnění Volební komise AS PřF OU

Předseda oznámil, že ve VK chybí jeden student a jeden akademik. Po oslovení
vedoucí kateder získal 2 kandidáty - Eva Kinnertová a Jan Macháček. Za studenty
kandiduje Ondřej Pektor.

Hlasování proběhlo tajně po kandidátech s využitím anonymního formuláře v MS-
Forms, v senátu proběhla krátká diskuze o formulaci jednotlivých bodů a způsobu
hlasování. Senátoři souhlasili se způsobem hlasování.

Usnesení: AS PřF OU schvaluje jako člena volební komise AS PřF za kurii studentů
studenta Ondřeje Pektora (KIP)
Pro: 19. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.

AS PřF dovoluje do Volební komise AS PřF následujícího člena - volebním klíčem
je z akademiků ten s nejvyšším počtem hlasů, v případě shody rozhodne los.

• Eva Kinnertová – 10
• Jan Macháček – 8
• Zdržuje se hlasování – 1

Volební komise byla doplněna o Pektora a Kinnertovou.

Bod 3: Volby pro nové funkční období AS PřF

Předseda představil komplikaci, která vznikla v průběhu voleb. Stručně: »Po vypsání
voleb nešel informační e-mail o vyhlášení voleb. Posléze se zjistila nesrovnalost v
seznamech oprávněných voličů. Předseda VK tuto výtku přijal i po termínu pro podání
námitek. Předseda AS následně rozeslal e-mail, jehož text avizoval zrušení voleb. Díky
tomu řada členů akademické obce PřF nepodala kandidátky. Více vysvětlující e-mail
se podařilo rozeslat až s termínem ukončení podávání kandidátek.
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Díky tomu, dle názoru předsedy senátu, mohli být někteří voliči dotčeni na svých
právech a aktuální volby považuje (i svou vinou) za procesně pochybené a zmatečné.
Proto formuloval výtku k průběhu voleb předsedovi VK, který výtku přijal a VK následně
doporučila AS PřF OU zrušení voleb. Zároveň předseda zaslal dotaz na právní oddělení
OU ohledně způsobu řešení připomínek a zrušení voleb.«

Předseda vyvolal hlasování o právo vystoupení hosta na senátu - kolegy Martina Špičky
z právního oddělení.

Usnesení: AS PřF umožňuje na zasedání AS PřF vystoupit kolegovi Martinovi Špičkovi
z právního oddělení.
Pro: 19. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.

Špička představil problematiku zrušení voleb. Opětovně upozornil na nebezpečí možnosti
zneužití v budoucnu, kdy zrušením voleb by mohl být nastolen zneužitelný precedens.

Proběhla diskuze k pochybení v rámci procesu.

Dušek se dotázal, kdo by měl volby rušit. Špička odpověděl, že Volební řád AS PřF
OU tuto problematiku neřeší, stejně tak zákon. Zmínil, že ”by to měla primárně řešit
VK, která konstatuje, že volby jsou nelegální a dá to vědět děkanovi a senátu, který
je prohlásí za neplatné a vyhlásí nové volby”. Zatím se ale s takovým procesním
pochybení nesetkal.

Proběhla další diskuze.

Karlický upozornil, že šel email s titulkem ”Zrušení voleb”. Smolka opravil, že e-mail
šel pouze senátorům. Karlický dodal, že ten samý den šel e-mail od předsedy AS
PřF (rozeslán z adresy pana děkana), který byl zmatečný a avizoval zrušení voleb.
Václavíková tento argument podpořila, dodala, že bylo explicitně zmíněno, že ”budou
vyhlášeny volby nové” a tím nepodali kandidátky všichni, kteří chtěli.

Předseda doplnil, že dne 18. 1. podal VK námitku k ohledně zmatečnosti voleb s
žádostí o vyřešení. VK námitku vzala na vědomí a rozhodla, že ”(...) V kontextu
této situace VK navrhuje AS PřF OU, aby toto kolo voleb na nejbližším zasedání zrušil.
Domníváme se, že zrušení tohoto kola voleb a následné vypsání nových voleb neomezí
práva žádného z členů akademické obce a zajistí rovnou soutěž.”.

Špička opětovně upozornil na možnost zneužití pravidla o zrušení voleb na základě
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zavádějícího e-mailu. Je třeba, aby všichni kontrolovali a prověřovali dodané informace
a jejich správnost. Předseda doplnil, že se považuje v tomto ohledu důvěryhodnou
autoritou. Právě proto by mechanismus zrušení voleb by měl být nastaven tak, že
volby případně ruší senátoři usnesením, který každý každý případ prověří individuálně.

Kolos doplnil, že pokud by se volby nerušily a nechaly doběhnout a později je chtěli
opakovat, tak by se mohla opakovat pouze v dané kurii akademiků, kde nastal problém
se seznamy. Předseda reagoval, že e-mail o zrušení šel všem, takže byli ovlivněni
všichni.

Předseda se dotázal kolegy Špičky, zda aktuální informace z VK již je dostatečná, nebo
je třeba ji formulovat jinak. Špička reagoval, že aktuální formulace je dostatečná, ale je
samozřejmě ji třeba doplnit do zápisu.

Usnesení: AS PřF OU ruší volby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty na
funkční období 2021-2024 vyhlášené dne 21. 12. 2020. Volby se ruší na základě
návrhu Volební komise z jednání dne 18. 1. 2021, důvodem pro zrušení jsou proce-
durální pochybení a zmatečnost.
Pro: 16. Proti: 0. Zdrželi se: 2.
Usnesení bylo schváleno. Jeden hlas byl neplatný.

Předseda poděkoval za účast kolegovi Špičkovi z právního oddělení. Ten se rozloučil
a opustil zasedání.

Předseda následně představil nově navržený harmonogram a formulář návrhu kan-
didáta.

Usnesení: AS PřF ou schvaluje projednání předložených podkladů - harmonogramu
voleb a formuláře pro návrh kandidáta
Pro: 19. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Usnesení bylo schváleno.

Předseda představil oba dokumenty. Upozornil na změny v dokumentech (přidána
angličtina, odstranění duplicitního podpisu).

Dušek upozornil na formulaci ”Zveřejnění na Portále”. Předseda námitku přijal a doku-
ment byl upraven.
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Ferdiánová se dotázala, v jakém jazyce se budou formuláře vyplňovat, zda v jednom
nebo obou. Předseda námitku přijal a upravil dokument – formulář se vyplňuje česky
nebo anglicky. Po diskuzi může být volební program akceptován v libovolném jazyce na
odpovědnost kandidáta. Po diskuzi se senátoři shodli, že protože je úředním jazykem
čeština, je zajištěno, že jednání AS PřF budou probíhat česky.

Proběhla další diskuze.

Usnesení: AS PřF schvaluje harmonogram řádných voleb pro volební období 2021-
2024.
Pro: 18. Proti: 0. Zdrželi se: 1.
Usnesení bylo schváleno.

Bod 4: Různé

Nezval se dotázal, zda se plánuje úprava Volebního řádu vzhledem k aktuální situaci.
Předseda řekl, že plánuje navrhnout vynechání explicitního volebního seznamu a jeho
přesunutí do aplikace e-Volby, zakotvit mechanismus zrušení voleb a také podávání
návrhů přes podatelnu.

Nezval se dotázal, jak ta chyba (nekonzistence volebních seznamů) vlastně vznikla.
Předseda VK osvětlil, že seznam studentů se získává ze Studijního oddělení, seznam
akademiků se získává ze Personálního oddělení. Důvod, jak chyba vznikla, bohužel
není znám. Václavíková doplnila, že pro kontrolu je navíc určena právě ta pětidenní
lhůta.

Proběhla další diskuze.

Příští zasedání je plánováno na 22. února 2021.
Předseda ukončil zasedání v 14:30.

Zapsal a verifikoval: Vajgl

Přílohy (dostupné přes Portál OU):

• Dotaz a vyjádření právního oddělení
• Námitka předsedy AS PřF OU a odpověď VK
• Zápis z jednání VK
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