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Přítomni:  Jan Kranát (předseda), Ondřej Fischer, Eva Křížová, Peter Morée, Petr 

Sláma, Jaroslava Šťastná; 
 Nicolai Ivaschiv (místopředseda), Irena Benešová, Tereza Pustková, 

Benjamin Roll 
 
Omluveni: Jonáš Zejfart 
 
 
1. Schválení změn Volebního řádu AS ETF 
 
AS ETF na svém zasedání 9. 1. 2018 v souvislosti s novelou zákona o VŠ schválil nový 
Jednací řád AS ETF a nový Volební řád AS ETF. Spolu s Jednacím řádem Vědecké 
rady ETF schváleným 6. 3. byly tyto dokumenty předloženy legislativní komisi AS UK. 
Ta k nim na svém zasedání 3. 5. uplatnila připomínky. Kvůli blížícím se volbám do AS 
ETF (29.–30. 5.) leg. komise doporučila urychlené přijetí alespoň oprav Volebního 
řádu, aby volby podle něj již mohly být provedeny. 
 
Připomínky leg. komise spočívaly v řadě legislativně-technických oprav, ale též 
v několika věcných opravách, zejména v těchto bodech: 
 
1. upřesnění ustanovení pro případ zániku mandátu všech členů AS (čl. 11): volby pak 
vyhlašuje děkan (čl. 3 odst. 3), 
2. lehké posílení role volební komise: přejímá volební seznamy (čl. 5, dříve přes před-
sedu AS), přijímá stížnosti na průběh voleb i v případě zániku mandátů všech členů 
AS (čl. 11 odst. 2, dříve přijímal děkan), 
3. otázka „stálých zástupců“ studijních programů, které nemají na základě výsledku 
voleb zastoupení v AS; zvítězila nakonec formulace: 
 „Kandidát z řad studentů, který je zapsán ve studijním programu, jehož studenti 
nemají podle výsledků voleb v senátu zastoupení, a mezi kandidáty z řad studentů 
zapsanými v tomto studijním programu získal nejvyšší počet hlasů v pořadí dle odst. 
4, bude zván na zasedání senátu a může se jich účastnit s hlasem poradním.“ (čl. 9 
odst. 5), 
4. prodloužení lhůty pro podání stížnosti na průběh voleb (čl. 9 odst. 1) na 5 dní (ze 
3). 
 
Po krátké rozpravě AS všechny předložené opravy přijal. 
 
Schváleno: 10-0-0 
 
  
 
Zapsal: J. Kranát 
Schváleno: 10-0-0 


