
 

Zápis ze schůze Akademického senátu ETF 
15. prosince 2020 

 
 
Přítomni:  J. Kranát (předseda), O. Fischer, T. Landová, O. Navrátilová, P. Sláma, M. 

Vaňáč; 
 J. Šenkyřík (místopředseda), L. Diopová, O. Horký, J. Labusová, F. Nývlt, A. 
Pokorný. 

 
Host: ing. Eva Svobodová, tajemnice ETF 
 
Kvůli zhoršené epidemické situaci proběhlo zasedání distančně přes platformu Zoom.  
 
1. Přesunutí bodů programu na 5. ledna 2021 
 
Na minulém zasedání 13. 10. AS pověřil předsedu, aby na příští zasedání pozval děkana J. 
Mrázka k rozpravě o střednědobém finančním a rozvojovém výhledu fakulty. Studentská 
komora rovněž předložila upravený návrh Pravidel užívání studentské místnosti a 
požádala, aby k jejímu projednání byl pozván proděkan pro rozvoj P. Gallus. Vzhledem 
k tomu, že souběžně s AS zasedá i kolegium děkana, nebylo J. Mrázka a P. Galluse možné 
pozvat a tento bod byl na návrh J. Kranáta přenesen na mimořádné zasedání 5. 1. 2021 
 
Program jednání schválen: 12-0-0 
 
2. Rozdělení hospodářského výsledku 
 
Podle čl. 11 odst. 11 písm. d) Statutu ETF „senát schvaluje rozvahu příjmů a výdajů fakulty 
(„rozpočet“) předloženou děkanem a kontroluje využívání peněžních prostředků fakulty“. 
Děkan J. Mrázek předložil senátu návrh rozdělení přebytku hospodářského výsledku UK za 
rok 2019 přiděleného ETF ve výši 733 165,47 Kč. Kolegium děkana rozhodlo rozdělit částku 
na třetiny takto: 
 
244 388 Kč  do fondu odměn, 
244 388 Kč  do fondu provozních prostředků a 
244 389,47 Kč do fondu rozvoje investičního majetku (FRIM). 
 
Tajemnice E. Svobodová návrh krátce představila a zodpověděla otázky. 
 
Návrh schválen: 12-0-0 
 
3. Delegování doc. Evy Křížové do Rady vysokých škol 
 
Podle čl. IV odst. 1 písm. b) Statutu RVŠ deleguje AS vysoké školy na návrh AS fakulty 
jednoho zástupce příslušné fakulty do pléna RVŠ. Předsednictvo AS UK vyzvalo 4. 11. 
fakultní senáty k podání návrhů na delegáty. ETF dosud v RVŠ zastupovala M. 
Přecechtělová, která však už v dalším období nechce pokračovat. J. Kranát navrhl pro 
období 2021–2023 jmenovat doc. E. Křížovou z katedry SPP. Podle čl. 7 odst. 5 Jednacího 
řádu AS ETF je hlasování o osobách tajné. Proběhlo tajné hlasování s tímto výsledkem: 
 
Pro 11, proti 0, zdržel se 0 (O. Horký nepřítomen) 



 

 
Pozn.: AS UK delegoval E. Křížovou 18. 12. 2020. 
 
4. Organizace doplňovacích voleb do studentské komory AS UK 
 
Členka AS UK Petra Procházková zakončila bakalářské studium SPP. Jelikož za ni již není 
žádný náhradník, předsednictvo AS UK vyhlásilo 23. 10. podle čl. 13 Volebního řádu AS UK 
doplňovací volby ve studentské komoře. Ty se měly podle čl. 2 odst. 1 VŘ AS UK konat již 
v listopadu. Vzhledem k pandemické situaci a nepřítomnosti studentů na fakultě bylo 
předsednictvem AS UK doporučeno volby konat v nejbližším vhodném termínu.  
 
5. Novelizace Volebního řádu AS ETF 
 
O. Horký předložil návrh novelizace VŘ s cílem umožnit elektronické hlasování. J. Kranát 
informoval AS, že příští volby, jež by mohly proběhnout podle novelizovaného VŘ, budou 
až volby do AS UK v listopadu 2021. Podle čl. 2 odst. 2 Volebního řádu AS UK lze na 
fakultě, na níž se podle jejího vnitřního předpisu mohou provést volby do AS fakulty 
částečně či úplně elektronicky, lze na základě usnesení AS fakulty provést tímto způsobem i 
volby do AS UK. Případná novelizace VŘ proto může přijít až poté, co bude s pomocí IT 
správce J. Moravce zabezpečena technická podpora voleb. 
 Proběhla diskuse, v níž se P. Sláma a několik dalších senátorů vyslovilo pro zachování 
listinných voleb vedle elektronických a zvláště pro zachování „fyzického“ předvolebního 
shromáždění podle čl. 6 VŘ. M. Vaňáč navrhl, aby O. Navrátilová zkontrolovala formální 
stránku navrhované novelizace. 
 
Usnesení: AS pověřuje předsedu J. Kranáta, aby od J. Moravce zjistil technické možnosti 
zabezpečení elektronických voleb, a O. Navrátilovou, aby po formální stránce zkontrolovala 
novelizaci VŘ. 
 
Schváleno: 12-0-0 
 
6. Podnět F. Nývlta: Office 365 pro studenty ETF 
 
F. Nývlt informoval, že studenti a zaměstnanci většiny fakult UK mají možnost zdarma 
využít služeb Office 365 až pro 5 zařízení. Bohužel se to zatím netýká ETF. Proběhla krátká 
diskuse, v níž bylo F. Nývltovi doporučeno, aby se obrátil na proděkana pro rozvoj P. 
Galluse a zjistil možnost získání Office 365 i pro ETF. 
 
Usnesení: AS pověřuje F. Nývlta jednáním s P. Gallusem ve věci získání Office 365 i pro 
zaměstnance a studenty ETF. 
 
Schváleno: 12-0-0 
 
Zapsal: J. Kranát 
Zápis schválen: 12-0-0 


