
 Zápis z jednání LK AS FSV UK 11. 3. 2019 
  
Místo a čas: Hollar, 110, 8:00 
  
Přítomni za LK AS FSV UK: 
Jakub Iran; Petr Kobylka; PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.; Bc. Ondřej Šveda 
 
Omluveni: 
PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.; prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 
 
Hosté: - 
 
Zápis: 
 

1. Vedením zápisu byl pověřen Jiří Kukačka. 
 

2. Jiří Kukačka seznámil LK se závěry konzultace na zasedání LK AS UK 26. 2. 2019: 
a. Většina změn zakomponovaných 19. 2. 2019 nebyla rozporována, nicméně 

LK AS UK vyzvala k několika doplněním/upřesněním a v jednom konkrétním 
případě doporučila kompletní přepracování: 

i. Čl. 10 (per rollam): doplnit nemožnost hlasovat o věcech, o kterých 
nelze tímto způsobem hlasovat ze zákona, konkretizovat nemožnost 
hlasovat o věcech vyžadující tajné hlasování. 

ii. Čl. 15 (odvolání děkana): přepracovat, silně doporučeno postupovat 
dle čl. 19 JŘ PřF, případně čl. 25. JŘ AS UK (odvolání rektora). 

iii. Čl. 22 (zánik členství v předsednictvu): doplnit, kdo řídí zasedání 
senátu po uvolnění místa předsedy do zvolení nového předsedy 
(dosavadní místopředseda nebo nejstarší přítomný člen). 

iv. Čl. 25 (komise): doplnit funkční období stálých komisí (jinak 
stálá=nekonečná). 

v. Čl. 27 (právo na informace): právo všech členů senátu nebylo 
rozporováno, je ale třeba doplnit i právo senátu jako celku, orgánů a 
funkcionářů, protože jde procedurálně i fakticky o jiné situace, a 
všechny my měly být zmíněny 

b. LK AS UK vyzvala k další konzultaci, která se má omezit na znění JŘ od čl. 
15 dále. 

c. LK AS UK ozřejmila, že pojem “nadpoloviční většina hlasů přítomných členů 
senátu” je identický s pojmem “nadpoloviční většina přítomných členů 
senátu”, nejde tedy o většinu prostou. 

 
3. Jiří Kukačka a (v nepřítomnosti) Martin Štoll předložili pracovní verze návrhů změn 

vycházejících z bodu 2 a. tohoto zápisu a z projednání pracovní verze JŘ na 
zasedání pléna senátu dne 5. 2. 2019 (Usnesení č. 7 a č. 8). LK dopracovala 
předložené návrhy a vytvořila novou pracovní verzi v režimu změn oproti „čisté verzi“ 
předložené na zasedání pléna senátu dne 5. 2. 2019. 



 
4. LK předběžně diskutovala variantu předkládání všech podkladů nejpozději 14 dnů 

přede dnem zasedání senátu a její důsledky, prozatím bez konkrétního závěru. 
 

5. Jiří Kukačka byl pověřen zpracováním materiálů pro zasedání AS FSV UK dne 2. 4. 
2019 a pokračováním v komunikaci s LK AS UK. Aktuální pracovní verze JŘ v režimu 
změn bude předložena senátu v obdobné struktuře návrhu jako na zasedání 5. 3. 
2019 a bude konzultována na nejbližším možném jednání LK AS UK. 

 
6. LK prodiskutovala předložený návrh Plánu realizace strategického záměru v roce 

2019. LK nemá k danému návrhu žádné konkrétní připomínky legislativního 
charakteru, nicméně zdůrazňuje, že určité zmíněné priority mohou mít legislativní 
důsledky pro vnitřní předpisy fakulty, a vyzývá proto budoucí předkladatele 
konkrétních podkladových materiálů týkajících se realizace strategického záměru o 
důsledná vyjádření o vztahu návrhu k vnitřním předpisům fakulty, pokud se jich týká. 

 
 
 
Zapsal: Jiří Kukačka, předseda LK AS FSV UK, 13. 3. 2019 
 
Kontrolovali: všichni členové LK AS FSV UK 

 
 
 
 


