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ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

DNE 26. ŘÍJNA 2020 

PREZENČNÍ LISTINA 

Přítomní členové senátu 

doc. PhDr. Josef Bartoň. Th.D.  

ThLic. David Bouma, Th.D. 

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.  

PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.  

Matěj Jirsa  

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  

Bc. Ondřej Šindlář  

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 

Mgr. Karolína Štauberová  

Mgr. Barbora Uchytilová

Omluvení členové senátu 

ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.  MUDr. Jan Fošum, Dr. Theol. 

 

Hosté 

Ing. Luděk Knorr 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. – děkan  

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. – proděkanka pro 

studium 

Barbora Sadilová – zapisovatelka  

doc. David Vopřada, Dr. – proděkan pro vědu 

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. – 

proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy 

ZÁPIS 

Zahájení, určení skrutátorů 

Dr. Bouma zahájil zasedání v 17.00, přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. Jako 

skrutátor byla navržena a tichým souhlasem schválena kol. Štauberová. 

Schválení programu 

Byl předložen tento navrhovaný program: 

1. Zahájení, určení skrutátorů 

2. Schválení programu 

3. Projednání voleb do AS KTF UK a AS UK 

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání. 

Projednání voleb do AS KTF UK a AS UK 

Dr. Bouma podal informace o aktuální předvolební situaci. Volby byly řádně vyhlášeny, ale z 

MŠMT dorazil dopis, že i pro tento podzimní nouzový stav platí, že kolektivní orgány mají 

prodloužen mandát o 120 dní od konce nouzového stavu. (V 17:05 se na zasedání připojili doc. 

Bartoň a dr. Fošum.) Děkan prof. Novotný konstatoval, že do této chvíle se do AS KTF UK 

přihlásilo 10 kandidátů, ale jen 1 z řad studentů, do AS UK není kandidatura ani jedna. Pozice 

RUK k celé situaci je následující. Volby do AS UK se mají konat ve vypsaných listopadových 

termínech, uskuteční se elektronickou formu. V řádu dní bude schválena novela statutu UK, 
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která elektronickou formu voleb umožňuje, pokud je na UK vyhlášen nouzový stav. UK 

poskytne platformu pro elektronické volby všem fakultám, kterých se to týká. Pokud by 

AS KTF UK chtěl, mohou proběhnout volby do něj na stejné platformě. Z dopisu MŠMT 

vyplývá, že prodloužení mandátu platí pro fakultní senát, ale ne pro senátory za fakultu v AS 

UK. Tedy volby do AS KTF UK by se správně konat neměly, ale volby do AS UK ano. Mgr. 

Uchytilová informovala o průběhu jednání o volbách na AS UK. Volby do fakultních senátů by 

se měly konat ideálně v průběhu ledna. Doc. Bartoň navrhl přesunout volby do AS UK na konec 

listopadu, aby již byla univerzitní volební platforma připravená.  (V 17:35 se ze zasedání 

odpojil dr. Fošum.) Kol. Jirsa vyjádřil souhlas s doc. Bartoněm a navrhl pověřit legislativní 

komisi, aby ve spolupráci s legislativní komisí AS UK připravila změnu volebního řádu tak, 

aby bylo v lednu možné uskutečnit volby do AS KTF elektronicky. Děkan odpověděl, že podle 

zákona o VŠ návrh předpisů předkládá senátu děkan, tedy iniciativu v této záležitosti by musel 

převzít on. Bylo by třeba to důkladněji promyslet. Proběhla diskuze o navržených usneseních. 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválená usnesení: AS KTF UK na základě par. 7 odst. 2 zákona č. 188/2020 Sb. a přípisu 

MŠMT č. j.: MSMT-40547/2020-1 ze dne 23. října 2020 ruší volby do AS KTF UK vyhlášené 

na 11.–12. listopadu 2020. 

AS KTF UK mění podmínky voleb zástupců KTF UK do AS UK takto: nominace se podávají 

předsedkyni volební komise dr. Magdaléně Nespěšné Hamsíkové do 18. listopadu 2020. Volby 

budou uskutečněny ve dnech 25. a 26. listopadu 2020 elektronickou volbou způsobem, který 

stanoví Hlavní volební komise AS UK a který bude zveřejněn později. 

UKONČENÍ 

Dr. Bouma ukončil zasedání v 18:15 a poděkoval všem přítomným za účast. 

 

 

ThLic. David Bouma, Th.D. 

předseda AS KTF UK 

 

 

Za správnost: 

Barbora Sadilová, zapisovatelka 


