
Zápis ze zasedání legislativní komise AS FSV UK,  4.10.2016 

Hollar, místnost 212, od 14:30 

 

Přítomni: Červinka, Ludvík, Svobodová, Weiss 

Omluveni: Ditrych, Kukačka, Novotný 

 

        1.      Postavení akademických pracovníků 

V červnu 2016 zaslala LK FSV UK dopis na právní odbor RUK s dotazy týkající se postavení 

akademických pracovníků. V září 2016 LK FSV UK obdržela odpovědi (viz příloha 

dopisPravniOdborUK.pdf), kterými se na svém zasedání LK zabývala. Komise se shodla, že 

nejdůležitější informací je následující: Novelou zákona o vysokých školách (zákon. 137/2016 Sb.) 

došlo ke změně § 70. U nově uzavřených smluv budou tedy akademickými pracovníky ti profesoři, 

docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři, a vědečtí, výzkumní a vývojoví 

pracovníci, u kterých bude v pracovní smlouvě uvedeno u sjednaného druhu práce uvedeno, že 

budou vykonávat jak pedagogickou tak tvůrčí činnost.   

 

        2.   Usnášeníschopnost komisí FSV UK   

     LK AS FSV UK se na výzvu pléna z předchozího zasedání zabývala otázkou usnášeníschopnosti 

komisí. Před zasedáním členové LK AS FSV UK zasílali svá stanoviska e-mailem a během jednání 

komise proběhla o stanoviscích debata. Pro zasedání komisí se mají dle čl. 32 odst. 1 VaJŘ AS FSV UK 

použít přiměřeně ustanovení týkající se zasedání pléna. VaJŘ AS FSV UK nestanovuje pravidla pro 

usnášeníschopnost pléna, ale pro zahájení zasedání (přítomnost nadpoloviční většiny všech členů 

senátu) s tím, že pokud počet přítomných klesne pod tuto hranici, nelze přijímat usnesení a je nutné 

zasedání do 15 minut ukončit (čl. 22 odst. 1 VaJŘ AS FSV UK). Pokud by se toto pravidlo použilo i pro 

komise, znamenalo by to, že nelze jejich zasedání zahájit, není-li přítomna nadpoloviční většina jejích 

členů.  

Komise se přiklonila k návrhu T. Svobodové, která se inspirovala praxí v AS UK: pokud 

nepřijde dostatečný počet členů senátní komise na svolanou schůzi a nemůže tak přijmout žádné své 

usnesení, členové i přesto jednají, předdebatují danou záležitost a navrhnou znění usnesení nebo 

doporučení pro plénum AS (lze i elektronicky). Před zasenáním pléna AS se pak komise krátce sejde a 

pouze formálně odhlasuje připravená usnesení nebo doporučení a stanoviska komise, která členové 

předem znají. 

LS FSV UK se dále shodla, že plénu AS FSV UK bude výše uvedené stanovisko tlumočit a 

nedoporučí úpravy VaJŘ AS FSV UK. T. Svobodová dále informovala členy komise, že kvůli novele 

zákona o vysokých školách bude v příštím roce nutná kompletní revize všech vnitřních předpisů FSV 

UK navazující na stejně motivované úpravy vnitřních předpisů UK. Podnět na formální úpravu 

pravidel zasedání komisí AS FSV UK by tak bylo možné zapracovat v průběhu této revize vnitřních 

předpisů. 

Zapsal: Červinka 

Příloha: dopisPravniOdborUK.pdf 


