Zápis ze schůze akademického senátu 7. 10. 2014

Přítomni:
P. Morée, J. Kranát, P. Sláma, J. Šťastná, Š. Plecháček, M. Živná, J. Ort, N. Ivaskiv, J.Matulíková
(Diakonika), D. Knotek (jako host)
Omluveni:
Ondřej Fischer, Michael Pfann a Adéla Plischková

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Volba nového předsednictva AS
Schválení rozpočtu ETF na rok 2014
Stojánek na kola
Schválení stálých zástupců
Termíny zasedání AS v tomto školním roce

Ad 1) Schůzi před zvolením předsednictva vedla J. Šťastná.
senátoři navrhli na předsedu AS Jana Kranáta a na místopředsedu Michaela Pfanna a Jakuba Orta. J.
Kranát a M. Pfann nominace přijali, J. Ort odmítl kandidovat
Volební komise – P. Sláma, M. Živná, J. Ort
-

Hlasování o složení volební komise: 6 – 0 – 2
Zvoleni: Jan Kranát (7 – 0 – 1) a Michael Pfann (7 – 0 – 1)

Vedení schůze převzal nově zvolený předseda J. Kranát
-

Program schůze schválen 8 – 0 – 0

Ad 2) Schválení fakultního rozpočtu
-

Před jednáním se členové AS sešli ke krátké poradě o rozpočtu, na které vyvstaly některé
otázky.
K jednání byla přizvána tajemnice ETF Ing. Eva Svobodová, která na tyto otázky odpověděla
a vysvětlila některé nejasnosti.
P. tajemnice si vyžádala od AS zpětnou vazbu studentů na fungování kavárny Marathon.
Požadavky AS na tajemnici: dodat hospodářské výsledky od roku 2010.
Schválení fakultního rozpočtu: 8 – 0 – 0

Ad 3) Stojánek na kola
-

-

P. tajemnice tlumočila odpověď na dotaz ohledně možnosti pojištění kol na dvoře školy –
škola není schopna dostatečně zajistit zajištění dveří na dvůr kvůli provozu kavárny Marathon
a dalším provozním záležitostem, proto pojištění pravděpodobně nebude možné uzavřít.
Diskutovaly se další možnosti – zamčená klec na dvoře (klíč na vrátnici) apod.
P. tajemnice přislíbila informovat AS o možnosti pojištění odstavených kol.

Ad 4) Schválení stálých zástupců
-

-

-

Situace je provizorní, zástupci některých studijních oborů nemají z kapacitních důvodů šanci
zvolit své zástupce, proto jsou studenti prozatím přizváni jako stálí zástupci. Naopak ve
studentské komoře hrozí vznik „jednobarevného“ zastoupení.
Řešením je novelizace Volebního a jednacího řádu AS ETF a Statutu ETF (čl. 11, odst. 3) vytvoření kurií (např. teologické a neteologické s určeným počtem senátorů), případně
navýšení počtu senátorů na 12 kvůli rovnováze hlasů ve studentské kurii. Bude ještě dále
projednáno.
J. Kranát zjistí u legislativní komise, jak v tomto případě postupovat.
Schváleno: 7 – 0 – 0 (odešel P. Morée)

Ad 5) Zasedání AS do září 2015
Data dalších setkání:
-

11. 11. 2014 – před zasedáním Velkého senátu 21. 11. (příp. 12. 12.) 2014
10. 2. 2015
12. 5. 2015
8. 9. 2015

Schváleno: 7 – 0 – 0

Zápis vypracovala Jana Matulíková

