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Návrh usnesení: 

Usnesení č. …: AS FSV UK schvaluje předložený návrh 1. změny Jednacího řádu 

AS FSV UK. 
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Důvodová zpráva 
 
Vážené senátorky, vážení senátoři, 
 
na základě usnesení č. 8. ze zasedání akademického senátu dne 2. 6. 2020 předkládám návrh 
novely (1. změny) Jednacího řádu AS FSV UK. 
 
Jelikož jde o návrh podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách, vyžádal jsem si 
rovněž stanovisko děkanky a žádám o zpřístupnění tohoto návrhu (důvodová zpráva + 
přílohy) členům akademické obce nejméně 7 kalendářních dnů před projednáváním. 
 
Na základě usnesení výše a související diskuse na plénu AS, dále dle zápisu ze zasedání LK 
ze dne 1. 6. 2020 a související DZ ze dne 24. 5. 2020 připravila LK na svém zasedání 17. 6. 
2020 pracovní verzi návrhu novely, která byla obratem zaslána ke konzultaci LK AS UK. 
Výstupem konzultace ke dni 17. 8. 2020 je pouze doporučení úpravy 2. věty čl. 26, které je již 
zakomponováno v aktuálním znění návrhu, a doporučení předsedy LK AS UK schválit nyní 
návrh novely na půdě AS FSV UK a zaslat ho obratem k projednání AS UK. 
 
V novele byly zakomponovány tyto tři faktické změny: 

a. čl. 11. odst. 10: upřesnění procesu pořizování záznamu ze zasedání; 
b. čl. 25. odst. 1-3: upřesnění formulace ohledně funkčních období poradních orgánů; 
c. čl. 26: zavedení možnosti online zasedání předsednictva a poradních orgánů. 

 
Ostatních několik málo změn jsou spíše detaily “kosmetického” charakteru. 
 
V příloze naleznete tři dokumenty: 

1. formální verzi návrhu novely, která bude v případě schválení předložena AS UK: 
2020-08-22_zmena1_JR_AS_FSV_UK_navrh.pdf, 

2. pracovní verzi úplného znění JŘ po zapracování návrhu novely: 
2020-08-22_zmena1_JR_AS_FSV_UK_UZ.pdf, 

3. pracovní verzi návrhu novely v režimu změn oproti aktuální verzi našeho JŘ: 
2019-05-30_JR_AS_FSV_LTO_FINAL_zmena1_2020-08-22.pdf. 

 
Moc děkuji. 
 

Jiří Kukačka 
předseda LK AS FSV UK 


