
ZÁPISY AS ETF UK  
2006 

 
9. ledna 2006 

 
Přítomni: J. Kranát, P. Keřkovský, P. Moreé, O. Macek, Z. Kolářová, A. Šůra 
Hosté: M. Prudký, P. Brodský, E. Svobodová, V. Neruda 
 
1. Schválen program. 
6-0-0 
 
2. Informace děkana M. Prudkého 
            Poplatky za potvrzení cizojazyčné. 
            Stipendia za vynikající studijní výsledky. Vyplaceny v prosinci 2005. Vyhlášeno 
opatření děkana. 17 stipendií po 7.000,- Kč. 
 
3. Představení nové tajemnice členům senátu. 
 
4. Představení V. Nerudy - z PSP, který bude docházet po Z. Kolářové jako host. 
 
5. Informace tajemníka P. Brodského. 
            Děkuje za nadstandardní vztahy. 
            Představuje paní ing. E. Svobodovou, tajemnici od února 2006. 
            Uvědomuje si nepopsatelnost své práce při předávání agendy. 
 
6. Rozpočet 
            Schválení rozpočtu na rok 2006. 
6-0-0 
 
7. Informace nové tajemnice ing. E. Svobodové. 
 
8. Novela VŠ zákona 552/2005 Sbírky 

změna 111/1998 
            Není nutné kvórum pro volby. 
            Děkan a rektor na čtyřleté funkční období. 
            AS ETF schvaluje rozpočet a řády pouze na návrh děkana. Nevytváří. 
            Fakulty nebudou mít vlastní Studijní a zkušební řády, stejně tak Stipendijní řád. 
 
9. Volební a jednací řád AS ETF UK. 

čl. 7, bod 3 - vypustit 
6-0-0 

čl. 8 název: Volba kandidáta na děkana 
6-0-0 

čl. 5 
odstavec c/ 
- tři senátoři za magisterský obor "evangelická teologie" 
vypouští se odstavec d/ 

5-1-0 
čl. 2 
bod 3 vypuštění poslední věty 
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schválení řádu 

5-0-1 
 
10. VTŘ 

předání seznamu nadaci 
6-0-0 

dopisem doprovodí O. Macek 
 
11. Akreditace 

AS schválil návrh žádosti o akreditaci bc. studijního programu Teologie, obor 
„Evangelická teologie dvouoborová“  

Jedná se o transformaci dosavadního pětiletého programu, jenž je akreditován do roku 
2012, na tzv. strukturované studium. 
 
12. Rozloučení 

děkujeme a loučíme se se senátorkou Zdeňkou Kolářovou 
 
13. Zápis schválen 
6-0-0 
 

zapsal O. Macek 
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27. března 2006 
 
Přítomni: J. Kranát, P. Keřkovský, D. Coufal, A. Šůra, P. Moreé, O. Macek, P. Hošek 
Hosté: J. Halama, M. Prudký 
 
1. Stipendijní a studijní řád 

Podle novely VŠ zákona neschvaluje AS fakulty tento řád, řád připravený AS ETF UK 
tedy již nevstoupí v platnost. 
 ETF UK se řídí podle starého řádu, ve kterém však nejsou zahrnuty kredity. 

Fakulta s děkanem bude v budoucnu podávat návrh, který rektor bude schvalovat. 
Nelze použít stávajícího textu – dubluje se s řádem univerzity. 
 
AS ETF UK pověřuje svého předsedu J. Kranáta, aby se dotázal sekretariátu AS UK 

na další postup v této věci. 
7-0-0 
 

M. Prudký vznese odpovídající dotaz na rozšířeném kolegiu rektora. 
 

Stipendijní záležitosti fakulty bude AS ETF UK řešit až po vzniku odpovídajících 
norem univerzity. 
 
2. Volební a jednací řád 
 Schvalujeme přepracovaný řád na základě připomínek Legislativní komise AS UK. 
7-0-0 
 
3. Volby 

AS ETF UK pověřuje svého předsedu, aby vyhlásil volby do AS ETF UK v termínu 
10.-11. května 2006 (úterý od 12.30-17.00, středa od 10.00-16.00). 
 

Komise umístí v knihovně krabici na návrhy a následně získá souhlas kandidátů. 
7-0-0 
 
 
4. Zápis schválen. 
7-0-0 
 

zapsal O. Macek 
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24. května a 31. května 2006 
 
Přítomni:I. Noble, J. Kranát, P. Keřkovský, P. Moreé, P. Hošek, O. Macek, A. Šůra, D. 
Coufal, J. Murín 
 
1. Senát schvaluje „Pravidla pro organizaci studia na fakultě“. 

K čl. 14 a 15 se senát vrátí na své schůzi v září. V následné novele bude pak dále 
prostor pro eventuální změny. 
9-0-0 

Tato pravidla mají povahu vnitřního předpisu. 
Součástí tohoto předpisu nejsou studijní plány. 
V září bude muset být provedena úprava. 

 
 2. Senát schvaluje tuto „Změnu statutu ETF UK“: 

Čl. 1 
V čl. 11 se za odstavec 13 b) vkládají odstavce 13 c) a 13 d), které znějí: 
„13 c) Vnitřním předpisem Evangelické teologické fakulty (dále jen „fakulta“), kterým 

se podle příslušných ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze 
(dále jen „univerzita“) stanoví požadavky studijních programů uskutečňovaných na fakultě a 
upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě, jsou „Pravidla pro organizaci studia na 
Evangelické teologické fakultě“. 

13 d) Vnitřním předpisem fakulty, kterým se podle příslušných ustanovení 
stipendijního řádu univerzity stanoví podrobnosti o přiznávání stipendií na fakultě, jsou 
„Pravidla pro přiznávání stipendií na Evangelické teologické fakultě“.“. 

Stávající odstavce 13 c) až 13 k) se označují jako odstavce 13 e) až 13 m). 
 
 Čl. 2 
 Přechodná ustanovení 

1. Případy, ve kterých lze postupovat podle dosavadního studijního a zkušebního řádu 
fakulty, stanoví v souladu se studijním a zkušebním řádem univerzity Pravidla pro organizaci 
studia na Evangelické teologické fakultě. 

2. Případy, ve kterých lze postupovat podle dosavadního stipendijního řádu fakulty, 
stanoví v souladu se stipendijním řádem univerzity Pravidla pro přiznávání stipendií na 
Evangelické teologické fakultě. 
Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 
1. Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 24. 5. 2006. 

 2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity. 
3. Tento předpis nabývá účinnosti dnem nabytí platnosti. 

9-0-0 
 
3. NF  

NF V.Třebické-Řivnáčové vyčlenil na stipendia pro nadané studenty ETF UK částku 
100 tis. Kč. Senát zatím dodal seznam pouze deseti studentů a byl dotázán, zda jej chce 
rozšířit. Doposud bylo zvykem přidělovat jednotlivým studentům částku v rozmezí 5 až 8 tis. 
Kč. Senát se po diskusi rozhodl NF doporučit, aby každému z navržených studentů přidělil 
částku 10 tis. Kč. 
7-2-0 
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4. Senát byl informován o průběhu a výsledcích voleb do AS ETF UK a poděkoval členům 
volební komise za jejich práci. 

Volby se konaly 10. až 11. května 2006. 
Voleb zástupců z řad akademických pracovníků se zúčastnilo 21 voličů. Bylo 

rozděleno 83 hlasů. Zvoleni byli (pořadí podle počtu hlasů): 
Jan Kranát       17 hlasů, 
Pavel Hošek    16 hlasů, 
Petr Sláma       15 hlasů, 
Peter Morée    14 hlasů, 
Ivana Noble     11 hlasů. 
Prvním a jediným náhradníkem se stal: Pavel Keřkovský          10 hlasů. 

 
 Voleb zástupců z řad studentů se zúčastnilo 124 voličů. Bylo rozděleno 335 hlasů. 
Zvoleni byli (pořadí podle počtu hlasů): 

Olga Navrátilová  50 hlasů 
Debora Hudcová  49 hlasů 
Jan Černý   39 hlasů 
Ondřej Macek  34 hlasů 
Jakub Formánek  31 hlasů 

 
Náhradníky se stali (pořadí podle počtu hlasů): 

Lukáš Talpa                 29 hlasů 
Jakub Razim                28 hlasů 
Alexandra Hauserová  26 hlasů 
Josef Lédl                    24 hlasů 
Petr Kulík                    21 hlasů 
David Bartoň               12 hlasů 

 
  Volební komise ve složení Adam Šůra (předseda), Dušan Coufal (1. místopředseda), 
Josef Murín (2. místopředseda). 
 
  Členy AS ETF UK se nestali zástupci TKT, PSP ani dálkařů. Senát doporučuje svým 
nástupcům, aby je přizval ke svým jednáním. 
 
5. Zápis schválen 
9-0-0 
 

zapsal O. Macek 
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19. červen 2006 
 
Přítomni: J. Kranát, P. Keřkovský, P. Hošek, O. Macek, A. Šůra, J. Murín, I. Noble 
Host: M. Prudký 
 
1. Výroční zpráva o činnosti ETF UK za rok 2005 

Schvalujeme. 
7-0-0 
 
2. Kavárna Marathon 

Senát vítá a podporuje rozhodnutí kolegia děkana o vypovězení stávající nájemní 
smlouvy, která nevyhovuje potřebám fakulty. 
7-0-0 
 
3. Studijní plány 

Bereme na vědomí. 
7-0-0 
 
4. Volby do AS UK 

7.11.2006 představení kandidátů; 8.-9.11. 2006 volby. 
7-0-0 
 
5. Zápis schválen. 
7-0-0 
 

zapsal Ondřej Macek 
 
 

25. září 2006 
 
Přítomni: J. Kranát, P. Moreé, I. Noble, P. Keřkovský, O. Macek, D. Coufal 
Hosté: M. Prudký (děkan), J. Lédl (zástupce studentů kombinovaného studia), P. Sláma (nový 
senátor) 
 
1. Přivítání 
 
2. Pozdrav děkana M. Prudkého 
 Děkan fakulty poděkoval končícímu senátu za jeho práci a vyjádřil naději na budoucí 
dobrou spolupráci a součinnost i se senátem novým. Dveře na děkanátu jsou jeho členům 
otevřeny, děkan je hotov přijmout jejich podněty a předcházet tak případným problémům.  
 
3. Informace děkana  M. Prudkého 
 Děkan informoval: 

o nabíhání kreditového systému,  
o rozpočtu: na univerzitě se řeší rozpočet, resp. škrtá se; zřejmě nedojde k navýšení 

rozpočtové kapitoly týkající se vysokého školství. 
 
4. Stipendia postgraduálního doktorského studia 
 Děkan předložil návrh doktorských stipendií. Jejich výše zůstává na loňské úrovni. 

První rok 5.000,-; 
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 druhý rok 7.000,-; 
 třetí rok 8.000,-; 
 čtvrtý rok 5.000,- (v Kč). 

 
AS ETF UK schvaluje návrh předložený děkanem. 

6-0-0 
 
5. Stipendia prospěchová a sociální 

Před novým senátem a vedením fakulty leží úkol vymyslet algoritmus pro výplatu 
stipendií, rozumí se prospěchových případně i sociálních.  

Stipendium, byť i nevelké, by mělo být vypláceno většímu počtu studentů než se 
doposud dělo. 
 
6. Poplatky za delší studium 
 Zdá se, že rektor změnil strategii v promíjení poplatků za delší studium a oproti 
minulým létům poplatky spíše nepromíjel. Senát diskutoval i nad tím, že se mezi 
neomilostněnými plátci poplatků z řad studentů ETF UK objevili také tací, jejichž situaci je 
možné označit za sociální. 
 O. Macek byl senátem pověřen situaci prozkoumat a konzultovat s ekonomickým 
oddělením. Nový senát by pak eventuálně k problému zaujal stanovisko a obrátil se na rektora 
s prosbou o vysvětlení postupu v zamítání žádostí studentů o prominutí či zkrácení poplatků 
za delší studium. 
 
7. Správa budovy a kavárna Marathon.  
 Doposud uzavřené smlouvy vykazovaly celou řadu právních vad, zároveň byly pro 
fakultu ekonomicky nevýhodné. 

O správu budovy se ucházelo sedm firem. Komise jednu na základě předložených 
nabídek vybrala. Zatím se jeví možnost ušetřit až 400.000,- ročně. 

Situace s kavárnou Marathon se ukázala komplikovanější než bylo původně 
předpokládáno. Pro výpověď současnému nájemci kavárny existovaly zhruba tři důvody: 
právní vady smlouvy (zde došlo k pochybení i ze strany současného děkana, který po svém 
nástupu do funkce podepsal na základě dobrozdání svých spolupracovníků prodloužení 
smlouvy o dva roky); ekonomická nevýhodnost pro fakultu (fakulta hospodaří se schodkem, 
logicky se tedy snaží o zlepšení svého hospodaření, resp. o eventuální možnosti zvýšení svých 
příjmů; nájemci se oproti tomu vyplatí kavárnu na prázdniny víceméně uzavřít); 
nespokojenost s tím, jak kavárna slouží fakultě. Stav věcí i vztahů (mezi vedením fakulty a 
nájemcem) je v současné době nešťastný a konfliktní. Dohoda se zatím nejeví. Současný 
pronajímatel tedy zůstane pravděpodobně do konce roku 2007 podle platnosti uzavřené 
smlouvy (ta se však při případné kontrole může stát fakultě zdrojem nepříjemností, případně i 
sankcí). Senát s děkanem mluvil o tom, ze část studentů problematiku Marathonu sleduje a ne 
všemu rozumí (např. diskuse na evangnet.cz). 

 
 AS ETF UK bere na vědomí a podporuje stávající kroky vedení fakulty ve věci 
kavárny Marathon. Dále žádá vedení fakulty, aby svůj postup a představu vyjasnilo 
akademické obci. Novému senátu doporučuje, aby se akademické obce dotázal formou ankety 
na její představu o budoucím využití prostoru současné kavárny Marathon. 
5-0-1 
 
8. Stravenkové bony 
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Ze záhadných důvodů nedostávají studenti bony na stravenky na měsíc září, přestože 
tento měsíc patří do akademického roku, jsou tedy nuceni žebrat u kolegů z jiných fakult.  

Na problém upozornil nově zvolený senátor J. Černý emailem.  
J. Kranát senát informoval, že tisk stravenek za ETF UK zadává pani Trojanová a že 

není zatím známo, zda příští školní rok budou ještě papírové stravenky nebo už budou v 
menzách platit studentské průkazy.  

AS ETF UK pověřuje J. Černého, aby v květnu/červnu 2007 s paní Trojanovou dohodl 
podrobnosti (tisk stravenek na září nebo upuštění od tisku). 
6-0-0 
 
9. Rezignace P. Keřkovského na členství v RVŠ 

AS ETF UK bere rezignaci na vědomí a děkuje P. Keřkovskému za jeho práci v tomto 
orgánu. 
6-0-0 
 Senát diskutoval o přínosu přítomnosti člena akademické obce ETF UK v tomto 
orgánu. 
 AS ETF UK pověřuje J. Kranáta, aby oslovil vhodné kandidáty na členství v RVŠ za 
ETF UK. 
6-0-0 
 
10. Příští zasedání AS ETF UK 
 Příští zasedání AS ETF UK se bude konat 24. října 2006 v 11. hodin v děkanské 
zasedací místnosti. 
 
11. Rozloučení 
 Senát vyjádřil radost nad koncem svého funkčního období. Senátoři si vzájemně 
poděkovali za spolupráci a příjemné chvíle spolu strávené. 
 
12. Zápis schválen. 
 

zapsal O. Macek 
 
 

11. prosince 2006 
 
Přítomni: J. Kranát, J. Formánek, P. Hošek, P. Morée, J. Černý (odešel dříve), D. Hudcová, O. 
Navrátilová 
Omluveni: I. Noble, P. Sláma, O. Macek 
Host: M. Prudký, L. Talpa 
 
1. Kavárna Marathón 
Požadavek, aby při podepsání smlouvy byl přítomný člen senátu: Olga Navrátilová.  
7-0-0 
 
„Stanovisko senátu UK ETF k záležitosti kavárny Marathón“ – viz příloha níže. 
6-0-0 (nepřítomen J. Černý) 
 
Senát pověřuje předsedu formulací poděkování panu Miroslavu Hrabaňovi a panu Jaroslavu 
Kolafovi za jejich dlouholetou spolupráci s ETF a zároveň ho pověřuje konzultováním tohoto 
kroku s děkanem. 
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6-0-0 (nepřítomen J. Černý) 
 
2. Předpis pro udělování stipendií na ETF 
Děkan M. Prudký informoval senát o opatření ohledně vyplácení stipendií v akademickém  
roce 2006/07, které bude předloženo rektorovi. 
Senát krátce projednal a schválil Předpis pro udělování stipendií na ETF, jenž má nahradit 
zrušený Stipendijní řád ETF. 
6-0-0 (nepřítomen J. Černý) 
 
3. Volební a jednací řád 
Po Vánocích bude svolána „legislativní komise“ k věci přípravy volebního a jednacího řádu: 
31. ledna 2007, 15:00. 
 
4. Návrh studentů na odměnu z Nadace Věry Třebické-Řivnáčové 
Předseda AS Jan Kranát vyzval vyučující ETF k podání návrhů na odměnu nadaných a 
pilných studentů. Z jejich podnětů bez dalších úprav sestavil seznam vhodných kandidátů na 
odměnu. Senát seznam krátce projednal a bez dalších úprav ho předsedovi doporučil k 
předání Nadaci (termín 31. ledna). 
6-0-0 (nepřítomen J. Černý) 
 
5. Evaluační dotazník 
J. Kranát předá proděkanu J. Halamovi. 
 
6. Zápis schválen  
6-0-0 (nepřítomen J. Černý). 
 

Zapsala O. Navrátilová 
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