
JŘ AS FSV - LTO 
 
- Všechny základní (nikoli řadové, nikoli druhové) číslovky všude 
uvádět arabskými číslicemi. 
 
- V Čl. 5 odst. 1 slova „zaměstnanců fakulty“ nahradit slovy 
„zaměstnanců univerzity zařazených na fakultě“. 
 
- Čl. 7 odst. 11 nahradit textem: „Na návrh člena senátu může senát 
rozhodnout o ukončení rozpravy.“ 
 
- V čl. 7 odst. 12 písm. b) vypustit slova „lhůtu stanovenou 
v odstavci“. 
 
- V čl. 10 odst. 2 větě druhé za slovo „V“ doplnit slovo „tomto“ a 
celou větu přeřadit jako druhou větu odstavce 1. 
 
- V čl. 13 odst. 2 za číslovku „150“ vložit spojku „a“. 
 
- V čl. 13 odst. 10  slova „splnili výše uvedené náležitosti dle 
odstavců 7 až 9“ nahradit slovy „byli navrženi v souladu s postupem 
dle odstavců 4 až 9“. 
 
- V čl. 13 odst. 12 slova „V době od“ nahradit slovem „Po“.  
 
- V čl. 14 odst. 1 slova „§ 27 odst.  3“ nahradit slovy „§ 27 odst. 4“. 
 
- V čl. 14 odst. 5 věta první se ukončí za slovem „hlasování“. Druhá 
věta bude znít: „Pravidla pro druhé kolo se použijí obdobně i pro třetí 
kolo.“ 
 
- V čl. 15 odst. 5  slova „§ 27 odst.  3“ nahradit slovy „§ 27 odst. 4“. 
 



- Čl. 15 odst. 7 přeřadit jako druhou větu odstavce 6, která bude znít: 
„V takovém případě předseda senátu předá rektorovi písemný návrh 
na odvolání děkana společně se zápisem ze zasedání senátu a 
odůvodněním.“ 
 
- V čl. 17 opravit číslování odstavců a zkratku „předsednictvo“ zavést 
již dříve v textu. 
 
- V čl. 23 vypustit číslo odstavce (zkontrolovat, zda stejná chyba není 
i jinde).  
 
JŘ AS FSV - Poznámky 
 
- Nabytím účinnosti tohoto předpisu zanikne funkce jednatele a je 
nutné si zvolit tajemníka! 
 
- V čl. 6 odst. 5 věta třetí = je na posouzení fakulty, zda  novelou 
nerozšířit výčet dokumentů, k jejichž porušení by mohlo dojít … 
 
- V čl. 14 odst. 7 = je na posouzení fakulty, zda novelou  neupravit 
způsob kontroly zápisu. 
 
- V čl. 25 odst. 3 = je na posouzení fakulty, zda novelou neupravit , že 
se tyto orgány zřizují nejdéle na dobu funkčního období členů senátu. 
 
- V čl. 27  odst. 3 = je na posouzení fakulty, zda novelou okruh 
uvedených překážek nerozšířit. 


