Vážené členky a členové volební komise
Fakulta sociálních věd UK
_________________________________
V Praze, dne 16. října 2020
Vážené členky a členové volební komise,
předně mi dovolte, abych každé/každému z Vás osobně poblahopřál ke zvolení do
orgánu, který je garantem demokratičnosti a férovosti voleb, jež se na naší fakultě
uskuteční koncem listopadu. Na základě zkušeností z AS FSV UK jsem si vědom, o jak
časově náročnou a zodpovědnou práci jde, pokud ji člověk hodlá vykonávat na sto
procent. Přijměte, prosím, tento dopis jako ujištění vedení AS FSV UK, že je vám plně
k dispozici při administraci voleb.
Vážené členky a členové volební komise,
v souvislosti s organizací voleb jsem obdržel dne 15. října 2020 od předsedy vaší
komise ne zcela jasně formulovaný požadavek způsobu a termínu zveřejnění náležitostí
týkajících se voleb na homepage FSV UK, na stránkách jednotlivých institutů a CERGE
(např. technických podmínek elektronických voleb). Snažil jsem se proto dohledat na
webových stránkách FSV UK podrobnosti k prvnímu zasedání komise (např. zápis či
případná usnesení), aby mohlo předsednictvo AS FSV UK podle požadavků volební
komise, pokud tak neučiní její předseda, pomoci se zveřejněním všech náležitostí.
Nepovažoval bych za šťastné, aby předsednictvo AS FSV UK stanovalo termín a
způsob propagace voleb na webových stránkách jednotlivých institutů či CERGE, když
již začala fungovat volební komise, v níž jsou zastoupeny všechny instituty naší fakulty.
S přihlédnutím k vašemu pondělnímu zasedání si vás proto dovoluji požádat o odpovědi
na následující otázky:
1) Nebylo by vhodné či dokonce žádoucí, aby měla volební komise zřízen odkaz
v rámci volebních stránek AS FSV UK (předmětné stránky již fungují od přijetí
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usnesení AS FSV UK v dané věci)? Neměl by předseda volební komise po
dohodě s oddělením PR tuto rubriku založit, protože by v ní mohly být
transparentně zveřejňovány novinky ze zasedání vaší komise?
2) Kdy počítá volební komise se zveřejněním okolností vyhlášení voleb na
homepage FSV UK, dále na stránkách jednotlivých institutů a CERGE? Bude
k tomu zapotřebí součinnost předsednictva AS FSV UK?
3) Přeje si volební komise zveřejnit vyhlášení voleb a technických podrobností na
předmětných stránkách zvlášť nebo v jednom dokumentu, což z dopisu předsedy
vaší komise ze dne 15. října 2020 není zřejmé?
4) S jakými pravidly zveřejňování programů a předvolební propagace na
komunikačních kanálech FSV UK volební komise počítá, protože tuto zásadní
informaci jsem od předsedy vaší komise neobdržel? Neměla by být v této věci
ustanovena nějaká jasná a zveřejněná pravidla, s nimiž mohou počítat
kandidáti/kandidátky, resp. celá akademická obec FSV UK? Od nich se totiž
mohou odvinout další kroky Komise pro vnější rozvoj AS FSV UK.
Vážené členky a členové volební komise,
ještě jednou děkuji mnohokráte za čas, který věnujete práci ve volební komisi.
V dokonalé úctě
Václav Moravec
předseda AS FSV UK

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
senat@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 276

www.fsv.cuni.cz

