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Doplněný zápis z jednání legislativní komise AS PřF UP 

ze dne 01.04.2020 

 

Účast: tři členové LK (Jukl, Šebela, Šrejber) a děkan PřF UP, omluveni Fürst, Žák, kteří 
zaslali komisi svá stanoviska. 

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise doc.M.Jukl 

Legislativní komise na své schůzi: 

- seznámila se s návrhem na změnu Volebního řádu AS PřF UP 

- konstatovala, že připomínky zaslali senátoři dr. Fürst , doc. Krupka, prof. Opatrný. 

o K připomínkám dr. Fürsta a doc. Krupky, které se týkaly otázky „ovlivnitelnosti“ 
elektronického hlasování (připomínky byly senátorům k dispozici ve formě e-mailů 
z 23.3.2020), komise konstatovala, že bylo rozesláno stanovisko CVT UP, s nímž 
se mohou senátoři seznámit a je ponecháno na úvaze každého senátora, jak 
vyhodnotí možná rizika a porovná je s rizikem nekonání voleb. 

o Připomínka prof. Opatrného – navrhuje, aby možnost elektronické volby nebyla 
vázána pouze na jedno volební období, ale byla by ve VŘ trvale. O použití této 
možnosti by rozhodoval senát (jako možnost: pro toto rozhodnutí by byla 
potřebná 3/5 většina hlasů senátorů); implicitně by volby probíhaly listinným 
způsobem. 

V diskusi členové LK (shodně se písemně vyjádřil J.Žák) konstatovali, že jde o 
zásadní změnu ve způsobu voleb a jako taková by mohla být zavedena jedině po 
řádném projednání, což současná situace, kdy se senát fyzicky neschází, 
neumožňuje.  

- seznámila se s návrhy technických úprav, které předložil předseda LK, k nimž neměl 
předkladatel ani členové komise připomínky, a zjištěnými gramatickými nepřesnostmi. 
Tyto úpravy členové LK podpořili. (Jsou barevně vyznačeny v upraveném návrhu). 

- zabývala se i možným přijetím Zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a 
rozhodování na vysokých školách v roce 2020…, kterým by se prodloužilo funkční 
období senátu (dle okolností – minimálně ale o 120 dnů od skončení nouzového stavu, 
tedy AS PřF UP by neskončilo dříve, než v srpnu 2020) 

K tomu komise konstatovala, že fakt přijetí zákona je třeba vzít v úvahu při hlasování o 
návrhu v senátu, a to až poté, co bude zákon definitivně schválen (v tuto chvíli nelze 
vyloučit pozměňovací návrhy), pan děkan by preferoval konání voleb např. v červnu 
v listinné podobě, J. Žák upozornil, že je třeba vzít v úvahu možnou neúčast zahraničních 
studentů. I přijetí návrhu na změnu VŘ neznamená nutnost konat volby elektronicky. 

 

Předseda LK hlasovat o návrhu usnesení. Jednomyslně přijato: 

Legislativní komise AS PřF UP 

(1) doporučuje AS PřF UP schválit navrženou změnu Volebního řádu AS PřF UP ve 
znění změn vyznačených v příloze zápisu, přičemž doporučuje, aby hlasování o 
návrhu předpisu proběhlo až po přijetí Zákona o zvláštních pravidlech… 

(2) konstatuje, že ani v případě přijetí návrhu na změnu VŘ AS PřF UP neplatí, že 
neuskuteční-li se volby do AS PřF UP ve dnech 20. a 21.5.2020, musí proběhnout 
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elektronickou formou. O jejím uplatnění by musel rozhodnout AS PřF UP, nebo po 
skončení jeho mandátu volební komise. 

 
 
V Olomouci dne 01.04.2020 
 
Zapsal: 

 
_____________________________ 
      doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. 
 
 
 

 
 

Doplněk zápisu: 
 
Vzhledem k tomu, že Senát PČR schválil dne 17.4.2020 Zákona o zvláštních pravidlech pro 
vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020…, kterým se mj. prodlužuje 
funkční období akademických senátů, schválila LK AS PřF UP per rollam modifikaci 
původního návrhu na změnu Volebního řádu AS PřF UP tak, aby se ve vloženém článku 7 
odst. 1 neodkazovalo na volební období AS „mandát jehož členů skončí dnem 7. května 
2020“, neboť to nabytím účinnosti zákona již nebude skutečností, ale na volební období AS 
„zvoleného ve dnech 5. a 6. dubna 2017“. 
Modifikované znění je přílohou takto doplněného zápisu. 
 
 
V Olomouci dne 20.04.2020 
 
Zapsal: 

 
_____________________________ 
      doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. 
 

 
 

 
 

 
 

 


