Zápis ze zasedání Akademického senátu FLD ČZU v Praze
Datum jednání:
Čas zahájení:
Místo konání:

16.10.2013
14:00
pracovna děkana L117

Přítomni: Holuša, Janeček, Jetmar, Kaplan, Kašpar, Lstibůrek, Nakládal, Sloup, Svoboda,
Šrůtka, Truc, Zeidler
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Kontrola zápisů z předcházejících hlasování formou per-rollam
Zrušení právě probíhajících voleb do AS FLD
Schválení nového harmonogramu voleb a schválení obou volebních komisí
Různé

Před jednáním informoval předseda AS o ukončení členství senátorů Webersinkeho a
Tipmanna na základě článku I, odstavce 6, písmeno c Volebního a jednacího řádu FLD. Na
jejich místo podle výsledku voleb nastupují RNDr. Miroslav Jetmar, Ph.D. a Bc. Lukáš
Kaplan
1. Kontrola zápisů z předcházejících hlasování formou per-rollam
Senátoři neměli připomínky k žádnému zápisu.
2. Zrušení právě probíhajících voleb do AS FLD
Důvody pro zrušení voleb:
-

Zánik příslušnosti jednoho člena volební komise k akademické obci FLD. Dvoučlenná
volební komise je v rozporu s článek II, odstavec 1 Volebního a jednacího řádu FLD.
Vyžadovat telefonní kontakt u navrhovaných kandidátů je v rozporu se Zákonem na
ochranu osobních údajů a zároveň to diskriminuje část AO, která telefon teoreticky nemá.

Jakýkoli člen AO FLD může po volbách volby z těchto důvodů zpochybnit. Pokud by šlo o
studenta, musela by se k námitkám navíc vyjadřovat právě tato neúplná volební komise, takže
bychom se ocitli v právním vakuu.
AS FLD si je vědom, že vyhlášením nových voleb nedodrží podmínku dle článku II odstavce
1. Volebního a jednacího řádu FLD. Nedodržení tohoto ustanovení však nediskriminuje
žádnou část AO. Toto ustanovení se již nedá dodržet a proto nemůže být důvodem pro
opakování voleb.
AS FLD znovu vyhlašuje volby do AS, aby se co nejvíce zkrátilo období, po které FLD
nebude mít AS.
Senátoři jednohlasně zrušili probíhající volby do AS FLD.
3. Schválení nového harmonogramu voleb a schválení obou volebních komisí
Předseda AS FLD představil nový harmonogram a složení komisí:

Volební komise pro volební obvod „akademičtí pracovníci“
doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D. (vedoucí) e-mail: nakladal@fld.czu.cz
doc. Ing. Martin Böhm, Ph.D.
doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D.
•

Volební komise pro volební obvod „studenti“
Ing. Jan Kašpar (vedoucí) e-mail: kasparj@fld.czu.cz
Ing. Petr Šenfeld
Bc. Ondřej Truc

Harmonogram, průběh a organizace voleb:
16.10.
16.10.-4.11.

Vyhlášení voleb do AS FLD.
Navrhování kandidátů do AS FLD. Urna pro sběr kandidátů je umístěna u
vstupu do budovy FLD. U kandidátů z volebního obvodu „studenti“ uvádějte
jméno, příjmení, ročník, obor studia. U kandidátů z volebního obvodu
„akademičtí pracovníci“ pak pouze jméno a příjmení.
5.11.-6.11.
Získávání souhlasu s kandidaturou do AS FLD. Informace o tom, že byli
kandidáti navrženi do AS bude studentům zaslána na jejich studentský e-mail,
zaměstnancům na jejich pracovní e-mail. Souhlas s kandidaturou kandidát
stvrdí nejpozději do 24 hodin od doby, kdy jim byla tato informace zaslána.
Svůj souhlas zasílají kandidáti e-mail na e-mail vedoucího komise příslušného
volebního obvodu.
7.11.
Zveřejnění kandidátní listiny.
18.11.-19.11. Volby do AS FLD. Volby budou probíhat 18.11. a 19.11. mezi 10:15-12:45 u
vstupu do budovy FLD. Volební lístky se jmény všech kandidátů v abecedním
uspořádání a stručnou informací o způsobu úpravy volebního lístku budou
vydávány členy volební komise oprávněným voličům bezprostředně před
volbou. Po předložení platného dokladu totožnosti označí členové volební
komise v seznamu voličů volícího člena akademické obce a vydají mu volební
lístek. Po úpravě umožní volícímu vhození volebního lístku do volební urny.
20.11.2013 Zveřejnění výsledků voleb do AS FLD.

Náplň činnosti volebních komisí
1. Volební komise je zřízena na dobu průběhu voleb, tedy na dobu 16.10. – 20.11.2013
2. Volební komise řídí a organizují průběh voleb v rámci příslušného volebního obvodu dle
schváleného harmonogramu voleb.
3. dle článku III odstavce 3 Volebního a jednacího řádu FLD řeší případné námitky proti
regulérnosti voleb.

Senátoři jednohlasně odsouhlasili nový harmonogram, složení komisí včetně jejich náplně pro
volby do AS FLD.

4. Různé
Bez dotazů a připomínek
Zapsal:
Vladimír Janeček, místopředseda AS FLD
Kontroloval:
Oto Nakládal, předseda AS FLD

