
Zápis ze zasedání legislativní komise AS FSV UK, 8.11.2016 

Rytířská, 2. patro, místnost 204, od 15.00 

 

 

Přítomni: Červinka, Ludvík, Svobodová, Weiss 

Hosté: Emler 

Omluveni: Ditrych, Kukačka, Novotný 

 

 

        1.      Vyjádření k novým vnitřním předpisům UK 

Legislativní komise AS FSV UK využila nabídku Legislativní komise AS UK vyjádřit se k návrhům nových 

vnitřních předpisů UK.  Legislativní komise AS FSV UK se na svém zasedání vyjadřovala postupně ke 

všem zaslaným podkladům, níže je však uveden jen seznam připomínek k těm dokumentům, u 

kterých členové LK AS FSV UK vznesli připomínky nebo návrhy na úpravu.  

 

Disciplinární řád pro studenty UK 

Navrhujeme doplnit do znění Disciplinárního řádu, že členové a náhradníci disciplinární 

komise dbají na to, aby nedocházelo ke střetu zájmů a z účasti na takových jednání se 

omluvili. 

 

Navrhujeme do čl. 5 od. 6 doplnit, že komise podle potřeby na projednání přizve další členy 

akademické obce. 

 

Jednací řád Vědecké rady UK 

 

Navrhujeme následující reformulaci čl. 11: Vědecká rada navrhuje rektorovi ke jmenování 

jednu třetinu členů Rady pro vnitřní hodnocení.    

 

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 

 

Navrhujeme doplnit do čl. 1 a do čl. 12, nebo na jiná vhodná místa dokumentu, obdobu čl. 15 

od. 2 o právu uchazeče vystoupit se svou přednáškou před vědeckou radou fakulty. 

 

Řád imatrikulací a promocí UK 

 

Navrhujeme v čl. 2 od. 9, čl. 3 od. 9., čl. 4 od. 10, čl. 5 od. 10, čl. 6 od. 8, čl. 7 od. 10, čl. 8 od. 

9,  nahradit znak “/” slovem “nebo” (staročeský chorál Jezu Kriste, štědrý kněže/Svatý 

Václave, vévodo české země). 

 



Řád přijímacího řízení pro uchazeče UK 

 

Domníváme se, že čl. 7 od. 6 je v kolizi se zněním zákona o VŠ. 

 

Navrhujeme odstranit duplicitu v čl. 1 a čl. 10. 

 

Příloha č.2 Statutu UK, Poplatky spojené se studiem 

 

S ohledem na možnost rektora rozhodovat o snížení výše poplatku za studium v cizím jazyce 

navrhujeme následující reformulaci textové části  čl. 4 od. 1: “Maximální výše poplatku za 

studium v cizím jazyce v bakalářském a magisterském a doktorském studijním programu za 

započatý akademický rok činí:” 

 

Navrhujeme následující reformulaci čl. 4 od. 3: “V odvolacím řízení může děkan fakulty 

poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti. Podrobnosti stanoví opatření 

děkana. Pro snížení, prominutí nebo odložení splatnosti se použijí čl. 3 odst. 5 písm. a), c), d) 

obdobně.” 

 

Příloha č.3 Statutu UK, Insignie 

 

Navrhujeme přesunutí Fakulty sociálních věd ze znění bodu 11 do bodu 8. 

 

Stipendijní řád 

 

Navrhujeme úpravu čl. 8 od. 2 tak, aby přidělení stipendia na podporu ubytování reflektovalo 

tíživou sociální situaci žadatele. 

 

Studijní a zkušební řád UK 

 

Navrhujeme v čl. 8 od 13 změnu škály klasifikace na A-F. 

 

Navrhujeme následující úpravu čl. 10 od. 3: “Student doktorského studijního programu má 

právo si zapsat pouze ty předměty, které mu byly schváleny v individuálním studijním plánu. 

Student doktorského studijního programu si zpravidla zapisuje odborné studijní předměty 

doktorského studijního programu. “ 

 

Ze znění čl. 10 od. 4 navrhujeme odstranit klasifikaci “výborně”. 

 

Volební řád AS UK 

 

Navrhujeme úpravu čl. 3 od. 3 tak, aby i akademický pracovník si mohl zvolit jednu ze 

součástí prostřednictvím informačního systému. 

Zapsal: Červinka 


