Č. j.: UKKTF/107217/2021-3

Praha 24. března 2021

USNESENÍ PŘIJATÁ NA ŘÁDNÉM ZASEDÁNÍ
AKADEMICKÉHO SENÁTU KTF UK
DNE 24. BŘEZNA 2021

1. AS KTF UK schválil program zasedání.
2. AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 24. 2. 2021.
3. AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu s děkanem KTF UK a se členy kolegia děkana.
4. AS KTF UK schválil Podmínky příjímacího řízení pro akad. rok 2021/2022.
5. AS KTF UK schválil Volební řád AS KTF UK.
6. AS KTF UK vyhlašuje volby do AS KTF UK a stanoví, že se budou konat od úterý
20. dubna 2021 od 9.00 hod. do středy 21. dubna 2021 do 15.00 hod.
7. AS KTF UK stanoví, že volby do AS KTF UK proběhnou v souladu s čl. 66e Statutu
Univerzity Karlovy elektronicky pomocí počítačové sítě. AS KTF UK stanoví odchylně
od Volebního řádu AS KTF UK následující:
a. Kandidáti mohou být navrhováni listinnou i elektronickou formou. Návrh se
podává písemně do 6. dubna 2021 do 12:00 hodin, a to předsedovi volební
komise
• doručením do podatelny fakulty s poznámkou „k rukám předsedy
volební komise“
• e-mailem předsedovi volební komise
• do datové schránky fakulty k rukám předsedy volební komise.
Navrhovatel uvádí:
• jméno a příjmení kandidáta,
• fakultní pracoviště, na něž je kandidát zařazen, nebo studijní program,
do něhož je kandidát zapsán,
• část akademické obce fakulty, za niž je kandidát navrhován
(akademický pracovník / student),
• jméno, příjmení a unikátní univerzitní číslo (UKČO) navrhovatele.
Navrhovatel přikládá kandidátem podepsaný souhlas s návrhem. Doporučuje
se využití formuláře kandidátního lístku a souhlasu kandidáta, který je
přiložen ke stažení na webu fakulty u informací k volbám. Návrh, který
uvedené náležitosti nesplňuje, je neplatný.
b. Dne 6. dubna 2021 převezme návrhy i jejich přílohy volební komise, jež
přezkoumá oprávněnost a náležitosti návrhů a sestaví kandidátní listiny. Tento
úkon je považován za okamžik registrace kandidátů. Týž den volební komise
zveřejní kandidátní listiny ve veřejné části internetových stránek fakulty.
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c. Hlasování proběhne pouze elektronickou formou; ustanovení čl. 5 VŘ KTF UK
se nepoužije. Volič hlasuje prostřednictvím webového rozhraní po přihlášení
se unikátním přihlašovacím jménem a heslem do univerzitního informačního
systému (CAS). Volební aplikace umožní voliči označit nejvýše tolik kandidátů,
kolik jich má být zvoleno v části akademické obce, k níž náleží.
d. Stížnosti proti průběhu voleb podle čl. 6 odst. 7 VŘ KTF UK mohou být podány
předsedovi volební komise listinnou i elektronickou formou, a to nejpozději do
tří pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků voleb.
8. AS KTF UK schvaluje Dokument o technických podrobnostech organizace, průběhu a
zabezpečení voleb do AS KTF UK, který stanoví podrobnosti průběhu voleb do AS KTF
UK.
9. AS KTF UK zvolil volební komisi ve složení PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková,
Ph.D., ThLic. Tomáš Matějec, Ph.D. et Ph.D. a Mgr. Barbora Uchytilová.
10. AS KTF UK vzal na vědomí zprávy z pracovních komisí.
11. AS KTF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

ThLic. David Bouma, Th.D.
předseda AS KTF UK

Za správnost: Barbora Sadilová, zapisovatelka

Thákurova 3, 160 00 Praha 6, Akademický senát
tel: +420 220 181 271, e-mail: pas@ktf.cuni.cz, http://www.ktf.cuni.cz
IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

