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Č. j.: UKFSV/13994/2020            V Praze dne 17. ledna 2020 

 

 

     Vaše Magnificence,  

     pane rektore, 

     dovolte mi, abych Vás seznámil s Usnesením č. 9, jež na svém řádném zasedání dne 13. ledna 2020 

přijal Akademický senát FSV UK: „AS FSV UK žádá vedení Univerzity Karlovy a vedení 

Akademického senátu Univerzity Karlovy, aby v roce 2020 konečně zavedlo elektronické volby do 

samosprávných orgánů, a to přes informační systém univerzity“.  

     Přijetí předmětného usnesení předcházela zevrubná diskuse o organizaci a formě podzimních voleb 

do našeho fakultního akademického senátu, včetně možných rizik elektronických voleb, jež není 

možné v současnosti uskutečňovat s pomocí informačního systému univerzity. Senátorky a senátoři 

AS FSV UK považují za obtížně pochopitelné, že nejvýznamnější vysoká škola v České republice a 

jedna z nejstarších univerzit v Evropě není schopna v roce 2020 na celouniverzitní úrovni vyvinout a 

zajistit provoz aplikace e-Volby v rámci svého informačního systému SIS. Právě toto řešení by přitom 

mohlo eliminovat rizika, jež vyplývají z organizace elektronických voleb v rámci jednotlivých fakult, 

včetně FSV UK. Je škoda, jak též zaznělo v diskusi, že Masarykova univerzity v Brně je schopna 

členkám a členům akademické obce možnost elektronických voleb přes informační systém univerzity 

zajistit. 
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Vážený pane rektore, 

     pokud byste podnikl konkrétní kroky pro vznik celouniverzitní aplikace e-Volby v rámci Studijního 

informačního systému (SIS), byl bych Vám neskonale vděčen. Neváhejte mě, moc prosím, o Vašich 

krocích informovat, ať je mohu tlumočit nejen členkám a členům AS FSV UK, ale rovněž akademické 

obci naší fakulty jako celku.  

    Přeji vše dobré v roce 2020 a jsem s pozdravem 

 

        Václav Moravec 

                 předseda AS FSV UK  

 

 


