
2. schůze volební komise pro volby do AS FSV UK na 2021-2023 

Online prostřednictvím ZOOM, pondělí 19. 10. 2020, 15:00-16:00 

 

Přítomni: členové volební komise Bláha, Halada, Mišoň, Nečasová, Palanský, Soukup, 

Šmejkal, Tesař, Turková, Váška, tajemník FSV UK Ondřej Blažek 

 

Omluveni: - 

 

1. Předseda volební komise seznámil členy volební komise s návrhem programu 

jednání: informace tajemníka fakulty o volební aplikaci, diskuse námětů ze sdíleného 

dokumentu a projednání dopisu předsedy AS FSV UK ohledně zveřejnění voleb. 

 

2. Tajemník FSV UK seznámil členy volební komise s volební aplikací a předvedl jim 

administrátorský přístup, který budou mít i členové komise, kteří o to projeví zájem. 

Tajemník slíbil že kromě 100 voucherů pro členy komise zašle i návod k aplikaci, 

který je zatím připraven v českém jazyce. Předseda komise slíbil, že rozešle členům 

komise po 10 voucherech a návod k aplikaci a členové komise provedou zkušební 

hlasování (ideálně skrze různá zařízení s různými operačními systémy a různými 

prohlížeči). 

 

3. Dále proběhla diskuse námětů k volbám a volební aplikaci. Většina bodů se bude 

řešit skrze zkušební hlasování, do sdíleného dokumentu volební komise budou 

zaznamenávány případné problémy. Komise bude mít k dispozici sestavu v SIS, 

která bude generovat seznam oprávněných voličů z řad studentů, u zaměstnanců 

zkusí předseda komise dohodnout analogický postup s tajemníkem fakulty. Proběhla 

i krátká diskuse o rozpoznání podezřelého hlasování, aplikace by měla umožnit toto 

rozeznat. 

 

4. Členové volební komise obdrželi dopis od předsedy AS FSV UK (k dispozici na webu 

FSV UK), kterým byli vyzváni k odpovědi na otázky ohledně zveřejňování voleb a 

k převzetí této činnosti. Na základě stanoviska předsedy komise proběhla krátká 

diskuse a její závěry jsou následující: 

a. Volební komisi nepřísluší zveřejnění voleb (tj. informování akademické obce o 

vyhlášení voleb). 

b. Předseda volební komise je pověřen, aby toto stanovisko tlumočil i se 

zdůvodněním na zasedání komise pro vnější vztahy AS FSV UK dne 20.10.  

c. Lze očekávat, že tato senátní komise zajistí zveřejnění voleb. Pro další kroky 

by byla vhodná spolupráce mezi volební komisí a komisí pro vnější vztahy AS 

FSV UK, předseda volební komise byl vyzván, aby tuto spolupráci domluvil. 

V případě, že by nedošlo k dohodě ohledně zveřejnění voleb, bude svoláno 

zasedání volební komise na středu 21. 10. a komise bude tuto situaci řešit. 

 

5. Úkoly pro jednotlivé členy: 

• Příprava materiálu pro voliče: tj. manuál k aplikaci, výňatek pravidel 

k hlasování a základní informace o volbách: aplikace, dny a časy (J. Váška) 

• Příprava postupu, jak dojde ke zveřejňování informací o kandidátech, jaké 

materiály mohou dodat a jak s nimi bude naloženo (P. Soukup)  



• Zkušební hlasování v aplikaci a zaznamenání problémů či neshod 

s manuálem (všichni členové). 

 

6. Termín dalšího zasedání: Pondělí 26. 10. 2020 v 15:30 online prostřednictvím 

platformy ZOOM 

 

Zapsal: Petr Soukup 

Ověřil: Jan Váška 


