
 

Zápis ze schůze Akademického senátu ETF 
2. března 2021 

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

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

 
Omluvena: J. Labusová  
 
 
Kvůli zhoršené epidemické situaci proběhlo zasedání distančně přes platformu Zoom.  
 
1. Schválení Pravidel užívání studentské místnosti 
 
J. Šenkyřík předložil AS dopracovanou verzi Pravidel užívání studentské místnosti, která je 
přílohou tohoto zápisu. Pravidla budou vyvěšena ve studentské místnosti včetně kontaktů 
na studentské zástupce v AS. 
 
Schváleno: 11-0-0 
 
2. Elektronické volby na ETF 
 
Předsednictvo AS UK vyhlásilo již 23. 10. 2020 podle čl. 13 Volebního řádu AS UK doplňo-
vací volby ve studentské komoře. Ty se měly podle čl. 2 odst. 1 VŘ AS UK konat již 
v listopadu. 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. Vzhledem 
k epidemické situaci lze se souhlasem hlavní volební komise konat elektronické volby i po-
kud to vnitřní předpis neupravuje. 
 J. Kranát zahájil jednání s mgr. Martinem Maňáskem z Ústavu výpočetní techniky UK. 
Pro elektronické volby do AS používá v současnosti 5 fakult řešení od firmy DERS, které je 
provozováno na serverech ÚVT a pro přihlášené uživatele je k dispozici na adrese 
https://volby.is.cuni.cz/. M. Maňásek navrhl tyto tři varianty hybridního (listinného a 
elektronického) řešení: 
  
 1) Hlasování volebními lístky proběhne dříve než elektronické volby – v takovém přípa-
dě se do aplikace jako hlasující nahrají jen ti, kdo nehlasovali listinně. 
 2) Elektronické hlasování proběhne dříve než hlasování volebními lístky – z aplikace lze 
zjistit, kdo hlasoval elektronicky, a tomu nebude listinné hlasování umožněno. 
 3) Oboje hlasování probíhá současně – volební komise by musela průběžně sledovat, 
kdo už hlasoval elektronicky, a tomu neumožní hlasovat volebním lístkem. Naopak tomu, 
kdo už hlasoval volebním lístkem, by musela volební komise v okamžik hlasování zabloko-
vat možnost volby v aplikaci – tato možnost aktuálně v aplikaci není, ale dala by se dodělat. 
 
 V následné rozpravě O. Horký navrhl hlasovat pouze elektronicky. F. Nývlt navrhl, aby 
v případě hybridních voleb (listinných i elektronických) bylo listinné hlasování provedeno 
na tabletu (tabletech) u dílčí volební komise. J. Kranát zahájil hlasování o předložených 
variantách: 
 



 

První kolo hlasování 
 
1.  Hlasovat pouze elektronicky:  
 pro 3 (Landová, Diopová, Horký), proti 7, zdržel se 1 (Vaňáč). 
 Návrh nebyl přijat. 
 
2. Hlasování listinně/elektronicky (varianta 1): 
 pro 5, proti 3 (Landová, Diopová, Nývlt), zdrželi se 3. 
 Návrh nebyl přijat. 
 
3. Hlasování elektronicky/listinně (varianta 2): 
 pro 3 (Landová, Diopová, Nývlt), proti 7, zdržel se 1 (Vaňáč). 
 Návrh nebyl přijat. 
 
4. Hlasování souběžně listinně a elektronicky (varianta 3): 
 pro 3 (Diopová, Pokorný, Šenkyřík), proti 5, zdržel se 3 (Kranát, Navrátilová, Vaňáč). 
 Návrh nebyl přijat. 
 
5.  Hlasovat „listinně“ pomocí tabletu (návrh F. Nývlta): 
 pro 3 (Diopová, Nývlt, Šenkyřík), proti 5, zdrželi se 3. 
 Návrh nebyl přijat. 
 
Jelikož nevzniklo žádné usnesení o formě voleb, navrhl J. Kranát hlasovat o předložených 
čtyřech variantách vylučovacím způsobem (souběžně/odděleně; L/E//E/L). 
 
Druhé kolo hlasování 
 
1. Hlasovat souběžně listinně a elektronicky: 
 pro 4 (Fischer, Diopová, Nývlt, Pokorný), proti 5, zdržel se 1 (Vaňáč). 
 Návrh nebyl přijat. 
 
2. Hlasovat listinně/elektronicky. 
 pro 8, proti (Diopová, Nývlt), zdržel se 1 (Vaňáč). 
 Návrh byl přijat. 
 
J. Kranát poděkoval všem účastníkům diskuse. Neprodleně požádá hlavní volební komisi o 
souhlas s elektronickým konáním voleb a s M. Maňáskem začne vyjednávat o instalaci va-
rianty 1) elektronického hlasování. 
 
3. Organizace doplňovacích voleb ve studentské komoře AS UK 
 
Dílčí volební komise byla jmenována ve složení O. Navrátilová, J. Šenkyřík, O. Horký a M. 
Synko. 
 
Komise schválena: 11-0-0 
 
Volby proběhnou pouze elektronicky. Budou vyhlášeny neprodleně po instalaci elektronic-
kého hlasování. Údaje o nich budou zveřejněny ve veřejné části internetových stránek fa-
kulty a sděleny všem členům akademické obce prostřednictvím fakultní mailové adresy 
nejpozději 21 dní před prvním dnem voleb. Nejpozději 15 dní před prvním dnem voleb za-
jistí J. Kranát seznamy studentů a akademických pracovníků fakulty. 



 

 Kandidáty, studenty ETF, lze navrhnout dílčí volební komisi nejpozději jeden týden před 
prvním dnem voleb. S přijetím kandidatury musí navržený kandidát vyslovit souhlas v lis-
tinné nebo elektronické podobě; vyjádření kandidáta vyžádá dílčí volební komise. Předvo-
lební shromáždění se kvůli epidemické situaci konat nebude. Kandidáti budou moci oslovit 
akademickou obec prostřednictvím fakultní mailové adresy. Dílčí volební komise zveřejní 
kandidátní listiny alespoň dva dny před prvním dnem voleb. 
 
4. Zajištění veřejnosti jednání AS 
 
F. Nývlt upozornil, že jednáním přes platformu Zoom není zabezpečena veřejnost jednání 
AS. Navrhl, aby zoomová adresa senátu byla zveřejněna na internetových stránkách AS 
včetně změn termínů jednání. J. Kranát přislíbil nápravu. 
 
Přišla J. Labusová. 
 
5. Vyjádření k volbě studentského faráře 
 
Na AS se obrátila p. Monika Voženílková ze Synodní rady CČE s žádostí o vyjádření k volbě 
studentského faráře. J. Štefanovi letos končí povolací listina a synod by měl zvolit nového 
faráře. Vyjádření AS by mělo být součástí podkladů pro volbu. Jako jediný kandidát se při-
hlásila Jana Hofmanová. Povolání bude na standardní dobu pěti let. 
 J. Kranát připomněl, že AS se volbou studentského faráře zabýval naposledy 19. 3. 2019, 
kdy podpořil kandidaturu J. Štefana na léta 2019-21. 
 
Usnesení: AS ETF podporuje kandidaturu Jany Hofmanové na studentskou farářku. 
 
Návrh schválen: 10-1 (Horký) -1 (Nývlt) 
 
6. Různé 
 
O. Horký vyzval členy AS, aby se jako extramurální členové účastnili práce odborných ko-
misí AS UK. 
 
Zapsal: J. Kranát 
Schváleno: 12-0-0 
 
 

PŘÍLOHA ZÁPISU 
 

Pravidla užívání studentské místnosti 
 
1. Studentská místnost slouží všem studentům ETF. 
2. Otevírací doba studentské místnosti je stejná jako otevírací doba celé 
budovy fakulty. 
3. Myjte po sobě nádobí a uklízejte po sobě. Chovejte se hezky k nábyt-
ku. 
4. Nepijte zde alkoholické nápoje, výjimku tvoří celofakultní akce (Vá-
noční večírek, Anfangfest, Schlussfest). 



 

5. Neskladujte zde dlouhodobě osobní věci. 
6. V případě konání jiné než celofakultní akce je nutné získat povolení 
akademického senátu. Po skončení akce organizátoři uvedou místnost 
do původního stavu. 
 
Za studentskou místnost zodpovídá akademický senát. 
Kontakt: senat@etf.cuni.cz. 


