Zápis zasedání AS FUD UJEP ze dne 12. 1. 2022
Místo konání: zasedací místnost 234, FUD ve 14:00

Přítomní: MgA. Radek Jandera, Ph.D., Mgr. MgA. Jan Krtička, Ph.D., MgA. Aleš Loziak, MgA. Jan
C. Löbl, MgA. Adéla Machová, Ph.D., doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D., MgA. Kristýna Hájková,
MgA. Martin Krupa, Václav Mach, Kristýna Prachařová, BcA. Karim Tarakji
Hosté: MgA. Pavel Frič, doc. Mgr. A. Pavel Mrkus

Zahájení zasedání akademické senátu bylo posunuto z provozních důvodu na 14:45 a bylo
zahájeno slovem děkana FUD UJEP doc. Mrkuse. Děkan poděkoval všem voličům a kandidátům
do akademického senátu, poblahopřál zvoleným senátorům a poděkoval předsedovi volební
komise MgA. Fřičovi. Děkan doc. Mrkus z pracovních důvodů odešel ze zasedání senátu.
MgA. Frič, předseda volební komise, zahájil úvodní zasedání AS FUD UJEP a předal slovo
odstupujícího předsedy MgA. Loziakovi, který je pověřen řízením zasedání do zvolení nové
předsedkyně či předsedy. MgA. Loziak seznámil senátory s výsledky voleb a přivítal nové
senátory. Odstupující předseda seznámil senátory s navrženým programem:
1. Volba předsedy
2. Volba místopředsedy
3. Stanovení termínů zasedání na rok 2022
Na jeho návrh nebyly od žádného senátora žádné výhrady ani připomínky.

Odstupující předseda seznámil senátory s jednacím řádem, průběhem tajné volby, funkcemi
a povinnostmi senátorů, předsedy a místopředsedy. Informace doplnil doc. Pavlíček a dr. Jandera.
MgA. Loziak otevřel rozpravu k návrhům na volbu předsedy FUD AS UJEP. Postupně byli navrženi
kandidáti: MgA. Krupa (navrhuje Krupa), doc. Pavlíček (navrhuje Krupa), dr. Jandera (navrhuje
Krupa), MgA. Loziak (navrhuje doc. Pavlíček), MgA. Löbl (navrhuje dr. Jandera), dr. Machová
(navrhuje MgA. Löbl).

Navržení kandidáti na předsedajícího senátu:
doc. Pavlíček návrh nepřijal z pracovních důvodů, dr. Jandera odmítl z osobních důvodů. MgA.
Krupa na svoji žádost stáhnul kandidaturu na předsedu. Ostatní kandidáti s návrhem souhlasili.
Předseda bude volen z kandidátu: MgA. Loziak, MgA. Löbl, dr. Machová.
Na základě kandidátů byla zvolena volební komise bez výhrad členů senátu, a to ve složení:
doc. Pavlíček, dr. Jandera, dr. Krtička.
Volební komise prostřednictvím doc. Pavlíčka upřesnila, že volba probíhá tajně, na lístek může být
uvedeno pouze jen jedno jméno. Více jmen je neplatné. V případě, že nebude v prvním kole
zvolen předseda, tak budou probíhat další kola. Volí se do improvizované volební urny.
Volba předsedy proběhla tajně s výsledkem — Aleš Loziak 3 hlasy, Jan C. Löbl 3 hlasy, Adéla
Machová 5 hlasů.
Usnesení č. 1: Předsedkyní AS FUD UJEP byla řádně zvolena MgA. Adéla Machová, Ph.D.
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Odstupující předseda poblahopřál nově zvolené dr. Machové a předal formální řízení zasedání
s nabídkou, že jí pomůže s řízením do konce ustanovujícího zasedání. Předsedkyně souhlasila.
Dr. Machová zahájila rozpravu na volbu místopředsedy. Doc. Pavlíček upozornil, že by
místopředsedou měl být zástupce studentů, aby bylo rovné zastoupení akademické a studentské
kurie. Senátoři souhlasili bez výhrad.
Navržení kandidáti: MgA. Krupa (navrhuje dr. Machová), BcA. Tarakji (navrhuje Dr. Jandera). Oba
kandidáti s návrhem souhlasili.
Volební komise zůstala ve stejném složení.
Volba místopředsedy proběhla tajně s výsledkem: BcA. Tarakji 3 hlasy, MgA. Krupa 8 hlasů.
Usnesení č. 2: Místopředsedou AS FUD UJEP byl řádně zvolen MgA. Martin Krupa.
Dr. Machová poblahopřála místopředsedovi a zahájila diskuzi.

MgA. Krupa představil harmonogram zasedání AS UJEP a požádal o návaznost na stanovení
termínů zasedání AS FUD UJEP, a to vždy týden před zasedáním AS UJEP. Na jeho návrh
senátoři neměli výhrady. Proto byly stanoveny tyto termíny (zpravidla ve středu od 16:00
v zasedací místnosti 234, FUD):
16. 02. 2022
23. 03. 2022
20. 04. 2022
18. 05. 2022
22. 06. 2022
14. 09. 2022
12. 10. 2022
23. 11. 2022
14. 12. 2022
Senátoři souhlasili.

Dr. Jandera připomněl připravovaný bod minulého akademického senátu, a to změnu jednacího
řádu AS FUD UJEP především v bodech distančního zasedání. Dr. Jandera vyzval senátory, aby
se zapojili do pracovní skupiny ke změně jednacího řádu. Dr. Jandera stanovil termín pracovní
skupiny, který proběhne ve středu 26. 1. 2022 od 16:00. Místo bude upřesněno.
Doc. Pavlíček připomněl, že by mělo být uspořádáno zasedání akademické obce. V minulém roce
nebylo možné ji uspořádat z důvodů epidemiologické situace. Bude zařazeno na program jednání
dalšího setkání senátu.
Předsedkyně dr. Machová poděkovala a ukončila zasedání v 16:00.

Další řádné zasedání se koná 16. 02. 2022 od 16:00 v zasedací místnost 234, FUD UJEP.

Zapsal: Martin Krupa
Ověřila: Adéla Machová
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