Zápis z jednání AS LF UP 8/05, 11. října 2005

1

Zápis ze zasedání Akademického senátu LF UP  č. 8/05,
konaného dne 11. října 2005

Přítomno: 29 senátorů
Omluveni:   Dr. Hajdúch, doc. Havlík, M. Havrdová, doc. Kolářová, prof. Weigl
Neomluveni: J. Fialová, doc. Procházka

 
Jednání zahájil předseda AS LF UP MUDr. Raclavský a navrhl tento program:

	Kontrola usnesení

Diskuse o změnách Volebního a jednacího řádu AS LF UP
Volba zástupce AS LF UP do Rady vysokých škol
Informace, různé

Ad. 1 	Kontrola zápisu
Předseda senátu se senátorům omluvil, že ze závažných  pracovních důvodů nerozeslal zápis č. 7/05 z jednání AS LF UP dne 20. září 2005.

Ad. 2. 	Diskuse o změnách Volebního a jednacího řádu AS LF UP
Předseda legislativní komise AS LF UP (dále jen LK) Dr. Cwiertka informoval o dosavadním výsledku jednání legislativní komise k navrženým změnám Volebního a jednacího řádu AS LF UP (dále jen VJŘ) – k většině návrhů nebyly vzneseny žádné námitky, pouze u návrhu zavést institut umožňující elektronické hlasování prostřednictvím Internetu byl některými členy komise zaveden nesouhlas s tímto postupem. Jednalo by se o případy, kde lze předpokládat shodu AS LF na projednávanou problematiku. LK proto chce nejdříve znát názor senátu, zda je tato forma hlasování obecně přijatelná, či nikoli. Teprve pokud se AS LF UP vysloví pro takovou možnost, má smysl připravit podrobný návrh legislativní úpravy takové formy hlasování, o které lze dál diskutovat a definitivně rozhodnout. 
15:15 hod. přišla Mgr. Marečková
Diskuse:
Dr. Raclavský jako autor návrhu na změnu uvedl, že často jsou na programu jednání pouze formální body, které musí projít senátem, ale které podle jeho názoru negativně ovlivňují celkovou atmosféru v senátu, protože ho mění na formální hlasovací nástroj. Proto se domnívá, že v těchto případech by elektronické hlasování bylo vhodné a že je možné najít technické řešení, ve kterém by byl výsledek hlasování ověřen dvěma nezávislými mechanismy, kterými by se předešlo jakýmkoli pochybnostem. Hlasování navrhuje rozložit v čase: veřejné oznámení návrhu, daná lhůta několika dní členům senátu k hlasování prostřednictvím webového rozhraní (zaheslovaný individuální přístup), po vypršení lhůty je jsou hlasující jmenovitě obesláni automatickým e-mailem s dotazem, zda mohou potvrdit, jak hlasovali (ověření výsledku druhým nezávislým mechanismem). Započítávají se pouze hlasy, ke kterým je k dispozici shodný elektronický výsledek přes webové rozhraní i e-mailem, výsledek hlasování je poté zveřejněn s jmenovitým uvedením, jak kdo hlasoval (třetí zpětná kontrola každým hlasujícím).
Dr. Gryga – vhodné jen pro určitý okruh problémů, kdo stanoví okruh hlasování? Uvedl že je velmi důležitá funkce předkladatele návrhu. Jistě by tento systém hlasování ušetřil čas senátorů.
Dr. Raclavský – zodpovědnost stanovit, kdy elektronické hlasování navrhne, by musela být na předsedovi senátu, lze zavést mechanismus, jak zahájení hlasování vetovat např. při nesouhlasu stanoveného počtu senátorů.
Dr. Sovová – musí se jednat o  návrh, kde se předpokládá shoda většiny senátorů.
Dr. Hložek se zeptal, zda tato forma hlasování funguje i na jiných fakultách v ČR. Dr. Raclavský se domnívá, že nikoli.
Hlasování:
přítomno: 28 senátorů
pro: 26				proti: 0				zdrželi se: 2

Usnesení č. 25: 

AS LF UP žádá LK LF UP, aby pro příští jednání připravila návrh změny VJŘ AS LF UP, umožňující absenční hlasování o vybraných usneseních AS LF UP prostřednictvím Internetu.

Ad. 3.	Volba zástupce AS LF UP do sněmu Rady vysokých škol
Informace o důvodu volby viz zápis č. 7/05, bod 5.
P. děkan Prof. Kolář k tomuto bodu uvedl, že po poradě s proděkany navrhuje jako logického zástupce AS LF UP a tím i fakulty jako celku stávajícího předsedu AS LF UP dr. Raclavského. Jiné návrh nebyly vzneseny, dr. Raclavský uvedl, že s kadidaturou souhlasí.
Pro tajné hlasování byli zvoleni skrutátory doc. Horčička a sl. Pukančíková.
Hlasování:
přítomno: 28 senátorů
pro: 21		proti: 0			zdrželi se: 3			4 hlasy neplatné

Usnesení č. 26: 

AS LF UP zvolil Dr. Raclavského delegátem LF UP do sněmu Rady vysokých škol.

15:40 hod. přisel F. Wagner

Ad. 4. Informace, různé
Dr. Riegrová sdělila, že fakulta nevyjádřila názor v ekonomické komisi AS UP k dělení dotace, viz. zápis. č. 7/05. Dr. Hajdúch je stále na zahraniční služební cestě. Dr. Raclavský uvedl, že Dr. Hajdúcha po minulém zasedání o vznesené připomínce ohledně jeho nepřítomnosti na jednání ekonomické komise informoval. Předseda senátu sdělil, že jeho stanovisko se nemění - problém lze seriózně řešit až v době osobní přítomnosti Dr. Hajdúcha na zasedání AS LF UP.


Příští jednání AS LF UP se bude konat dne 15. listopadu 2005 ve velké posluchárně TÚ.

V Olomouci dne 11. 10. 2005
Zapsala: Iva Suchánková



MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D.
předseda AS LF UP


