
Zasedání akademického senátu ETF UK 7. 5. 2013 
 
 
přítomni:  Pavel Filipi, Ondřej Fischer, Jan Kranát (předseda), Petr Sláma 

Tereza Hroníková, Daniel Knotek, Michael Pfann, Adéla Plischková, Tomáš 
Živný (místopředseda) 

1) Program zasedání schválen 9-0-0 
 
2) Projednání Jednacího řádu VR ETF 

 11. listopadu 2011 schválil minulý senát Jednací řád Vědecké rady ETF, 14. ledna 
2013 ho pozastavila legislativní komise velkého senátu zejména kvůli úpravě hlasování per 
rollam (tj. hlasování korespondenčně). 
 
 Děkan ETF Jindřich Halama vypracoval nové znění sporného článku 4 a předložil je 
senátu: 
 
a) Návrh Jednacího řádu VR ETF schválený AS ETF 29. 11. 2011 

Čl. 4, odst. 4.  

O věcech, které nepodléhají tajnému hlasování, může vědecká rada, pokud nikdo z jejích 
členů nevznese námitku, hlasovat korespondenčně. Hlasovací lístky s vlastnoručním 
podpisem zasílají v takovém případě členové děkanovi, který vyhotoví protokol o hlasování a 
rozešle jej členům vědecké rady. 

b) Návrh  děkana ETF na úpravu z 2. 5. 2013 

Čl. 4, odst. 4.  

O neodkladných záležitostech, které nepodléhají tajnému hlasování a k jejichž projednání 
není možné nebo účelné svolat zasedání VR, může vědecká rada, pokud nikdo z jejích členů 
nevznese námitku, hlasovat per rollam. 

a) Vyhlášení hlasování, znění návrhu a hlasovací formulář rozešle děkan členům vědecké rady 
prostřednictvím uzavřené elektronické konference. Ve vyhlášení se uvede lhůta pro 
posouzení a hlasování, která nesmí být kratší než jeden týden od rozeslání. Požádá-li o to člen 
vědecké rady, bude mu návrh zaslán i v písemné podobě. 

b) Hlasování je veřejné. Vyplněný hlasovací formulář obsahuje jméno a příjmení hlasujícího a 
jeho hlas (ano/ne), jinak je neplatný. 

c) Návrh posuzovaný per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas 
nadpoloviční většina všech členů vědecké rady. 

d) Zápis o hlasování per rollam schvaluje vědecká rada na svém nejbližším řádném zasedání. 
Součástí zápisu o hlasování per rollam je jmenný seznam členů vědecké rady s uvedením 
toho, jak každý z nich hlasoval. 

 

3) Jednací řád schválen: 9-0-0 

Zapsal: Jan Kranát 
Zápis schválen: 9-0-0 


