
Název: Předložení návrhu Jednacího řádu AS FSV 
 
Předkladatel: Vilém Novotný 
 
Důvody předložení a cíle návrhu:  
Návrh Jednacího řádu AS FSV je předkládán v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 7 Statutu 
fakulty. Návrh byl projednáván delší dobu (viz zápisy Legislativní komise FSV). Poslední 
verze návrhu byla konzultována za s Legislativní komisí AS UK na jejím zasedání dne 22. 
ledna 2019 za přítomnosti místopředsedy Legislativní komise AS FSV, Viléma Novotného. 
Legislativní komise AS UK opět projednala celý návrh předpisu, nikoli jen připomínky k 
vypořádání (viz část A), a vznesla připomínky nové (viz část B). Při zapracování připomínek 
dospěl předkladatel k názoru, že by bylo vhodné ještě upravit text návrhu drobným doplněním 
(část C).  
Pro informaci o vývoji návrhu je předložen jak návrh pro konzultaci s legislativní komisí 22. 
ledna 2019, tak návrh zapracovávající vznesené připomínky po 22. lednu. 
 
A. Připomínky k vypořádání po předchozím projednání 
A1 15/5-7, (staré číslování 26/5-7) postup při návrhu na odvolání děkana 
Staša 1: jaké má být  pořadí odstavců 5 až 7? Děkan by měl mít právo vyjádřit se před 
přijetím usnesení. Přeformulovat, nebo vypustit! – např. Za odstavec 5: „Po schválení 
usnesení vyzve předseda ... děkana, aby se ve lhůtě 3 týdnu vyjádřil k jeho odůvodnění . ... ...“ 
s tím, že lhůta v odst. 5 se počítá ode dne, kdy přeseda obdrží vyjádření, nebo od marného 
uplynutí lhůty 3 týdnů ..   
LegKom: 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:” 
Staša 2: Dr. Staša 2. ledna 19: text čl. 26 odst. 5-7 stále “neladí” (sled vyjádření děkana a 
podepsání návrhu?); dtto k diskusi na LK AS UK 
LegKom UK: uspořádat odstavce 15/5-7 6, 7 a 5 upravit podle čl. 25 AS UK o odvolání 
rektora, nedoporučuje se zahrnout ustanovení o informování rektora 
 
A2 16/3 (staré číslování 2/3) nárok na informace orgánů a funkcionářů senátu 
= záměr - explicitní vyjádření, aby orgány a funkcionáři senátu byli oprávněni požadovat 
informace pro jejich zásadní kontrolní činnost a povinnost orgánů fakulty a jejich součástí je 
poskytnout 
LegKom FSV: 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) 
Staša 2: Dr. Staša 2. Ledna 19: připomínka k čl. 7 trvá; jde především o oprávnění "senátu"; 
formulace “Vztahují se na to stejná ustanovení jako v čl. 7 (bude změněno podle aktuálního 
uspořádání)." není vhodná, 
LegKom UK: Škrnout odstavec, doplnit ustanovení čl. 27 odst. 1 o orgány a funkcionáře a 
přesunout tento článek do Části páté   
 
A3 22/1d (staré číslování 23/1d) odvoláním předsedy padá i celé předsednictvo 



jedná se převzaté ustanovení a v praxi s ním nikdy nebyl problém, také odráží poměr sil v 
akademickém senátu 
Staša 1: Míní se vážně, že spolu s předsedou padá celé předsednictvo? Lépe by bylo vypustit 
...  
LegKom: Protože se jedná o přebrání současné úpravy, tak komise je pro ponechání 
současného znění. 
Staša 2: Dr. Staša 2. Ledna 19: k čl. 23 odst. 1 písm. d) = třeba diskutovat na LK AS UK; 
osobně to považuji za nešťastné 
LegKom UK: Navržená úprava jí nevadí 
 
A4 23/2, (staré číslování 3/2) pověření zastupovat předsedu 
= vazba na 10/2, (staré číslování 4/2) 
Staša 1: Nejasné, jde zřejmě jen o řízení podle č. 10 odst. 2 ... (?) V tomto odstavci lze celou 
větu vypustit. 
LegKom FSV: 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. 
Staša 2: Dr. Staša 2. Ledna 19: připomínka k čl. 3 odst. 2 trvá; pozor – zasedání senátu 
nemůže řídit “předsednictvo”, resp. zmínka o čl. 10 odst. 2 je nejasná; doporučuji z čl. 3 odst. 
2 větu druhou vypustit, 
LegKom UK: Vypustit celý odstavec, protože pověřování je řešeno výše v čl. 4 odst. 2 
(Zahájení a řízení zasedání) 
 
B Nově vznesené připomínky Legislativní komisí AS UK 22. ledna 2019: 
B1 3/3 změnit odkaz z “čl. 8 odst. 3” na aktuální “čl. 2 odst. 3”, a změnit “popřípadě dalším 
osobám” na “a dalším osobám” 
B2 5/2 změnit odkaz z “čl. 9 odst. 3” na “čl. 3 odst. 3” 
B3 6/2 Poslední věta odstavce přeformulovat z “V odůvodněných případech může 
předsednictvo zkrátit tuto lhůtu až na 2 dny, u mimořádných zasedání na 1 den.” na 
“Nepředepisuje-li zákon delší lhůtu pro zveřejnění, může předsednictvo zkrátit lhůtu 
uvedenou ve větě první až na 2 dny, u mimořádných zasedání na 1 den.” 
B4 6/5 změnit odkaz z “čl. 8 odst. 3” na aktuální “čl. 2 odst. 3” 
B5 7/3 změnit odkaz z “čl. 8 odst. 3” na aktuální “čl. 2 odst. 3” 
B6 12/2 sladit s 12/1 (“odstupující” místo “dosavadní”) 
B7 12/3 zpřesnit doplněním “členů” 
B8 13/7 zpřesnit z “kolektivně” na “společně” 
B9 14/3 zpřesnit odstraněním “kandidát na děkana” 
B10 16/1c zpřesnění z “Člen předsednictva” na “Další členové předsednictva” 
B11  17/2 terminologicky upravit z “další dva” na “dva další” 
B12 21/1 odstranit zbytek předchozí úpravy “2 jména kandidátů” 
B13 21/2 doplnit “Dalším” 
B14 24/2b zpřesnit z “webových” na “internetových” 
B15 25/9a zpřesnit z “předsedy” na “předsednictva” viz  17/3c 
B16 27/1 doplnit orgány a funkcionáře  
B17 27 přesunout do Části páté 
B18 Část pátou přejmenovat na Společná a závěrečná ustanovení 
 
B19 10/1 zpřesnit podle JŘ AS UK čl. 10 a čl. 36 odst. 4. Předsednictvo senátu nemá 
pravomoc usnášet se na vyjádření senátu mezi jeho zasedáními (viz čl. 17). Tato pravomoc je 
tímto přenesena na senát použitím hlasování per rollam a má být využita v naléhavých 
neodkladných případech 



B20 10/5 zabránit zneužití této procedury snížením kvora  pro nesouhlasu z 1/3 na 1/6 
 
B21 18/4 upravit i pro případy, kdy nejsou voleni všichni členové předsednictva 
 
C nové návrhy  
C1 16/1 rozšířit výčet funkcionářů senátu o předsedy a místopředsedy komisí doplněním 
písmena e, tj. “e) předsedové a místopředsedové poradních orgánů”. Jedná se nejen o zvýšení 
důležitosti vedení komisí, ale i rozšíření oprávnění požadovat informace 
 
S ohledem na větší množství připomínek navrhuje předkladatel hlasovat o vznesených 
připomínkách následovně: 
Hlasovat najednou o připomínkách B1 až B18, protože se jedná o technické změny. 
Hlasovat jednotlivě o připomínkách A1, A2, A4, B19, B20, B21 a C1, protože se jedná o 
podstatnější změny, které si mohou zasloužit vlastní diskuzi. 
Hlasování o připomínce A3 je na zvážení senátu, protože Legislativní komisi AS UK 
předložené znění nevadí, pouze poukazuje na možné komplikace plynoucí z ustanovení. 
 
 
Návrh usnesení:  
Usnesení č. …: AS FSV schvaluje předložený návrh Jednacího řádu AS FSV ve znění 
přijatých pozměňovacích návrhů. 


