Č. j.: UKKTF/384010/2021-4
ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK
DNE 15. ZÁŘÍ 2021
PREZENČNÍ LISTINA
Přítomní členové senátu
doc. PhDr. Josef Bartoň. Th.D.
Mgr. Jiří Augustin Čepelák
Ondřej Kříž
doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

PhDr. Milan Pech, Ph.D.
doc. Mgr. David Svoboda, Ph.D.
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Tereza Wiendlová

Omluvení členové senátu
Mgr. Michaela Falátková, Ph.D.
doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Zástupci v AS UK
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

Hosté
Mgr. Karolína Štauberová
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. – děkan
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. – proděkanka pro
studium

Tereza Karmazínová – zapisovatelka
ThLic. Petr Štica, Th.D. – proděkan pro zahr.
vztahy
doc. David Vopřada, Dr. – proděkan pro vědu

ZÁPIS
Zahájení, určení skrutátorů
Prof. Vlnas zahájil zasedání ve 13:02h., přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. Jako
skrutátoři byli navrženi a tichým souhlasem schváleni kol. Kubík a Wiendlová.
Schválení programu
Byl předložen tento navrhovaný program:
1. Zahájení, určení skrutátorů
2. Schválení programu tichým souhlasem devíti hlasy
3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 23. června 2021 zápis schválen všemi
hlasy
4. Vystoupení kandidátů na funkci rektora UK a následná diskuse
5. Schválení Statutu KTF UK
6. Schválení Volebního řádu AS KTF UK
7. Schválení Podmínek přijímacího řízení pro akad. rok 2022/2023
8. Výše stipendií pro akad. rok 2021/2022
9. Vyhlášení voleb děkana KTF UK
10. Ustanovení Legislativní komise AS KTF UK

11. Ustanovení Studijní komise AS KTF UK
12. Nominace do Knihovní rady
13. Různé
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání.
Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 23. června 2021
Prof. Vlnas konstatoval, že zápis byl rozeslán. Žádné připomínky k němu vzneseny nebyly.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 23.2021.
Vystoupení kandidátů na funkci rektora UK a následná diskuse
Po vystoupení kandidátů na funkci rektora UK se členové AS KTF UK přesunuli zpět do místnosti
P 6. Prof. Vlnas dal hlasovat o tom, zda senát vysloví či nevysloví podporu jednomu z kandidátů
na rektora UK. Dal také hlasovat o tom, zda je senát pro, aby stanovisko bylo vyjádřeno.
Z iniciativy doc. Bartoně proběhla diskuse na toto téma. Prof. Vlnas dal hlasovat o tom, zda
proběhne tajné hlasování o vyjádření nominace pro jednoho z kandidátů na rektora UK.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 4.
Hlasování, o podpoře jednoho z kandidátů na rektora UK proběhlo tajně.
Hlasování: pro prof. Králíčkovou 6, pro prof. Stehlíka 3.
AS KTF UK nominoval prof. Králíčkovou jako kandidátku na funkci rektora UK
Schválení statutu KTF UK
Prof. Vlnas vyzval děkana prof. Novotného, aby informoval o statutu KTF UK. Děkan prof.
Novotný všechny přítomné informoval, že fakultě vznikla, na základě novelizace kanonického
práva, povinnost novelizovat statut své fakulty a nechat ho schválit Svatým stolcem. Děkan prof.
Novotný informoval, že předložil Svatému stolci svůj návrh. Svatý stolec následně statut schválil.
Profesor Vlnas k tomuto tématu neměl žádné připomínky a vyzval k hlasování o schválení
novely statutu KTF.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil statut KTF UK.
Schválení volebního řádu AS KTF UK
Děkan prof. Novotný informoval, že potřeba změny volebního řádu se opakovala hned několikrát.
Poprvé se týkala potřeby elektronizace různých způsobů jednání, tedy volby do senátu, kterou
senát odhlasoval, na rektorátu to však legislativní komise vrátila s připomínkou. Poté se tento
proces opakoval ještě jednou. Děkan prof. Novotný oznámil členům AS, že aktuální verzi
volebního řádu mají nyní k dispozici, a že legislativní komise byla tentokrát kontaktována
předem, aby vyjádřila své připomínky. Děkan prof. Novotný vyzval AS, aby se ještě před
odhlasováním vyjádřil k bodu, zda je možné, aby kandidát nominoval sám sebe. Prof. Vlnas
vyzval dr. Jakuba Kříže, aby se vyjádřil, zda je možné volit sám sebe do AS z právnického
hlediska. Dr. Kříž toto potvrdil a prof. Vlnas otevřel rozpravu na toto téma. Mgr. Karolína
Štauberová se k tomuto tématu vyjádřila tak, že v legislativní komisi ani možná nepřevažuje názor
na jednu či druhou stranu, ale že podstatou jsou práva člena akademické obce, tedy pasivní i
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aktivní volební právo. Doc. Bartoň zastával názor, že by bylo lepší, kdyby členové nenominovali
sami sebe. Prof. Vlnas se přikláněl k názoru doc. Bartoně. Doc. Michaela Ottová zmínila, že do
senátu nikdo nemůže nominovat sám sebe. Prof. Vlnas navrhl, aby AS zavedl, že je zapotřebí
dvou nominací subjektu, které jsou členy akademické obce a nejsou totožné s tím, kdo je
navrhován. Děkan prof. Novotný zmínil, že podle výkladu legislativní komise nelze vyloučit
situaci, kdy kandidát nominuje sám sebe, takže pokud chce AS překročit toto rovnítko, pak je
potřeba navýšit počet nominujících na dva. Doc. Bartoň dodal, že pokud přestanou platit normální
zdravé vztahy, je zapotřebí přiostřovat normy a že by je nepřiostřoval, prof. Vlnas byl stejného
názoru. Děkan prof. Novotný pronesl, že rozprava konvertuje k tomu, že se nechá volební řád
pozměnit bez vyznačeného bodu o nominaci sama sebe. Prof. Vlnas nechal hlasovat o novele
volebního řádu, kde v článku 6 změny odstavec 4. K návrhu se připojuje jméno, příjmení, unikátní
univerzitní číslo a podpis navrhovatele, tj. bez alternativního znění v závorce.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil volební řád KTF UK.
Schválení podmínek přijímacího řízení pro akad. rok 2022/2023
Prof. Vlnas vyzval proděkanku pro studium dr. Oulíkovou, aby se vyjádřila k podmínkám
přijímacího řízení. Dr. Oulíková informovala, že jde pouze o jednu změnu, a to o takovou, ve které
se vrací k schématu, které bylo před dvěma lety, tj. přijímací řízení v případě teologických nauk
distančního studia, jak bakalářského, tak i navazujícího magisterského studijního programu. To
znamená že, budou muset být důsledné přijímací zkoušky. Jinak vše ostatní zůstává, jak tomu
bylo v předchozích letech. Prof. Vlnas nechal hlasovat o návrhu schválení podmínek přijímacího
řízení dle předloženého konceptu.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil podmínky přijímacího řízení pro akad. rok 2022/2023.
Schválení výše stipendii pro akad. 2021/2022
Prof. Vlnas dal prostor děkanu prof. Novotnému. Děkan prof. Novotný informoval, že v souladu
s předpisy a pravidly pro přiznávání stipendii je zapotřebí, aby se AS vyjádřil k výši stipendií pro
akad. rok 2021/2022, jednalo se o stipendia za vynikající studijní výsledky a tzv. mimořádné
stipendium, tj stipendium v případě zvláštního zřetele. Změna stipendia se týká příkladného
občanského činu a jednorázového činu. Jinak ostatní stipendia zůstanou tak, jak tomu bylo dosud.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil výše stipendií pro akad. rok 2021/2022.
Vyhlášení voleb děkana KTF UK
Prof. Vlnas vyzval doc. Bartoně, aby se vyjádřil k vyhlášení voleb děkana KTF UK. Doc. Bartoň
informoval o tom, co je vše třeba k vyhlášení voleb děkana KTF UK, tj. stanovit volební komisi,
stanovit termín volby a stanovit termín, do kdy se podávají nominace. Prof. Vlnas zmínil, že AS
měl již v konceptu konkrétní data. Doc Bartoň informoval, že se jedná o termín v polovině října,
avšak navrhl termín posunout o něco dříve, kvůli obavám z nemoci Covid 19, která by mohla
zapříčinit absenci některých členů AS. Mgr. Karolína Štauberová vyjádřila své pochyby ohledně
hybridní formy hlasování. Prof. Vlnas dodal, že by preferoval prezenční formu volby. Doc. Bartoň
navrhoval možnost volby elektronické. Prof. Vlnas oznámil, aby všichni počítali s prezenčním
mimořádným zasedáním senátu, dle článku 19 jednacího řádu senátu. Kde se v článku 19, bodu 2
jasně praví o volbě kandidáta na funkci děkana KTF UK to, že se senát usnáší tajným hlasováním
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na mimořádném zasedání, jednání lze zahájit, jsou-li přítomny alespoň 2/3 celkového počtu. Prof.
Vlnas pronesl, že pokud jeden nebo dva členové senátu upadnou do karantény, bude stále možné
zasedání uskutečnit a dodal, že není určeno, kde se má zasedání konat. Dále také připustil možnost
mimořádného zasedání AS na 13. října 2021. Doc. Ottová tento termín zamítla a navrhla
mimořádné a řádné zasedání spojit do jednoho dne, tedy 20. října 2021. Prof. Vlnas se k tomuto
návrhu také přikláněl a oznámil, že do 10. října 2021, obdrží senátoři od volební komise návrhy,
které splňují stanovené náležitosti. Členové AS KTF UK se shodli na tom, že návrh bude možné
podat pouze v listinném podání, do 8. října 2021 do 12:00 v zalepené obálce, na které bude
uvedeno jméno předsedy volební komise a „volba děkana, neotevírat“, na podatelně děkanátu.
Prof. Vlnas navrhl, aby se volební komise, která má být minimálně tříčlenná, skládala z těchto
členů: prof. Vlnas, jako předseda AS KTF UK, doc. Bartoň, jako zástupce akademických
pracovníků, Mgr. Čepelák, jako zástupce studentů. Prof. Vlnas dal hlasovat o složení volební
komise, pro volbu děkana KTF UK na příští volební období děkana. Volební komise je komisí pro
tajné hlasování, tudíž hlasování neproběhlo tajně.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Prof. Vlnas navrhl sebe, jako předsedu volební komise pro volbu děkana KTF UK a dal o tom
hlasovat členům komise.
Hlasování: pro 2, proti 0, zdrželi se 1.
Prof. Vlnas dal hlasovat o usnesení o volbě kandidáta na funkci děkana, které má tuto podobu:
Akademický senát Katolické teologické fakulty UK vyhlásil dle čl. 16 Jednacího řádu AS KTF
UK volbu kandidáta na funkci děkana KTF UK. Do volební komise byli zvoleni Vít Vlnas
(předseda), Josef Bartoň, Jiří Augustin Čepelák.
Do 8. října 2021 do 12.00 je možné předsedovi komise podávat návrh na kandidáta na funkci
děkana. Řádné zasedání senátu k volbě kandidáta na funkci děkana proběhne 20. října 2021 ve
14.00. Právo podat návrh má každý člen nebo skupina členů akademické obce fakulty. Návrh musí
obsahovat náležitosti dle čl. 17 odst. 1 Jednacího řádu AS KTF UK.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK vyhlásil volby děkana KTF UK.
Ustanovení legislativní komise
Prof. Vlnas vyzval doc. Bartoně, aby promluvil o návrhu legislativní komise. Doc. Bartoň
informoval, že návrh je zachování legislativní komise tak, jak byla. Složena z těchto členů: doktor
Kříž, dr. Čačík a Mgr. Štauberová. Prof. Vlnas dal tajně hlasovat o členech legislativní komise.
Legislativní komise je ustanovena k datu 21. 9. 2021
Hlasování: pro 8, proti 1, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK ustanovil legislativní komisi.
Ustanovení studijní komise
Doc. Bartoň informoval AS o návrhu studijní komise, která je složena z kolegyně Nespěšné
Hamsíkové, Ireny Věchtové a Terezy Wiendlové. Prof. Vlnas dal tajně hlasovat o složení
studentské komise.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK ustanovil studentskou komisi.
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Nominace do knihovní rady
Prof. Vlnas vyzval děkana prof. Novotného, aby promluvil o nominování členů do knihovní rady.
Děkan prof. Novotný informoval o tom, že AS nominuje dva členy, jednoho z řad akademických
pracovníků, druhého z řad studentů, kteří nemusí být členy AS. Prof. Vlnas oznámil, že je
nominovaná dr. Kotková z řad akademických pracovníků, která už o tom byla informována. A za
studenty byl nominován Mgr. Čepelák. Prof. Vlnas dal tajně hlasovat o nominaci členů do
knihovní rady.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK nominoval členy do knihovní rady.
Různé
Děkan prof. Novotný všechny srdečně pozval na Veni Sancte a na Imatrikulaci.
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace v bodu Různé.
UKONČENÍ
Prof. Vlnas ukončil zasedání v 17:08 a poděkoval všem přítomným za účast.

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
predseda AS KTF UK

Za správnost:
Tereza Karmazínová, zapisovatelka

–5–

