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Zápis Legislativní komise AS FSV UK 

Hollar H212, 4. prosince 2018, 14.10-14.50 

Přítomni: Novotný, Kukačka, Ludvík, Červinka (přítomen až k projednávání bodu 2) 

Omluveni: 

Zapsal: Novotný 

 

1) Stanovisko, zda standardní pozvánka na plénum představuje řádné pozvání člena senátu, o jehož 

ztrátě mandátu se má hlasovat. 

Přítomní se shodli, že formulace ustanovení ve volebním řádu FSV jsou nejasná. Nicméně přítomní se 

již neshodli, zda představuje standardní pozvánka členovi senátu řádné pozvání, nebo zda má být 

dotčený člen senátu v této důležité situaci pozván zvlášť. Závěrem bylo,  že je na plénu senátu, aby to 

v dané situaci vyjasnil. V. Novotný předloží v této záležitosti návrh usnesení: 

AS FSV UK považuje pozvání člena senátu, o zbavení jehož mandátu se má hlasovat, prostřednictvím 
standardní procedury pro členy senátu za řádné pozvání ve smyslu článku 11 Volebního řádu AS FSV 
UK. 
 

2) Vypořádání připomínek k návrhu Jednacího řádu AS FSV 

Komise dále projednala další připomínky vznesené Dr. Stašou z Legislativní komise (viz příloha). Níže 

uvedené připomínky akceptovala: 

část druhá - návrh na přeřazení - akceptováno 

čl. funkcionáři a orgány - akceptováno 

4 (článek)/ 2 (odstavec) b (písmeno) - návrh reformulace - akceptováno 

5/5 - akceptováno 

17/2 - akceptováno 

18/2 - akceptováno 

19-23 - přiřazení k orgánům senátu - akceptováno 

22 - akceptováno 

24/9-12 - akceptováno 

24/10 - akceptováno 

25/1 - akceptováno 

25/2-4 - akceptováno 

26/3 - akceptováno 

 

K následujícím připomínkám proběhla diskuze s následujícími závěry: 

3 (článek)/2 (odstavec) - Jedná se o obecný princip v zastupování, zejména o umožnění předávat 

řízení při zasedání, což má zvýšit jak akceschopnost, tak zapojení členů předsednictva. 

V této souvislosti se upraví v článku 10 odst. 2 předseda na předsednictvo. Předsednictvo totiž 

připravuje program podle čl. 11. 

 

7 - Odkaz se vloží k článku o orgánech a funkcionářích senátu jako poslední odstavec v následujícím 

znění: “Orgány a funkcionáři senátu jsou oprávněni požadovat od kteréhokoliv orgánu fakulty nebo 

jejích součásti informace a vysvětlení potřebné pro svou činnost. Vztahují se na to stejná ustanovení 

jako v čl. 7 (bude změněno podle aktuálního uspořádání). 

 

12/5 - Komise akceptuje úpravu navrženou Dr. Stašou. 
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20/1 a 21 - Protože je záměrem provádět nejprve volbu předsedy, následně místopředsedy a pak 

dalších členů předsednictva, tak se nejasnost vyřeší vypuštěním 20/1 a doplněním článku 19 o 

odstavec 4 ve znění: “Volby členů předsednictva probíhají v následujícím pořadí: volba předsedy 

senátu, volba místopředsedy senátu, volba dalších členů senátu.” 

 

23/1d - Protože se jedná o přebrání současné úpravy, tak komise je pro ponechání současného znění. 

 

24/5 - S ohledem na to, že součástí ustanovení je slovo “zpravidla”, tak komise je pro ponechání 

současného znění. 

 

26/5 - Konec věty se doplní následovně: “…od chvíle, kdy předseda senátu podepíše přijaté usnesení 

o návrhu na odvolání děkana fakulty z funkce.” 

 

26/5-7 - Prodiskutováno s návrhem následujícího řešení: 

Sloučí odstavce 5 a 6 do odstavce 5, protože se vztahují ke stejnému kroku 

Za odstavec 5 se vloží nový odstavec 6 ve znění: “Po schválení usnesení vyzve předseda senátu 

děkana fakulty, aby se ve lhůtě 3 týdnu vyjádřil k odůvodnění usnesení.” 

Odstavec 7 již obsahuje podmínky pro podání návrhu, pouze se první věta upraví na jasnější: “Senát 

podá návrh na odvolání děkana k rukám rektora až po splnění obou následujících podmínek:” 

 

Název páté části - podmíněno úpravou článku 28 - Komise neshledala žádnou závažnou komplikaci 

ve vypuštění čl. 28. Vypuštěním tohoto článku se i odpovídajícím způsobem mění název páté části. 

 

V. Novotný připraví zápis a upraví jednací řád podle přijatých připomínek. Následně kontaktuje 

Legislativní komisi UK a Dr. Stašu, aby se vyjádřili k úpravám. Upravená verze bude předložena na 

jednání pléna AS FSV 8. ledna 2019. 

 

Komise jednohlasně (4-0-0) přijala usnesení: Legislativní komise doporučuje plénu AS schválit 

předložený Jednací řád AS FSV. 

 


