
Zápis ze schůze legislativní komise AS UK konané dne 12. března 2013 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program:   

1. Návrhy vnitřních předpisů součástí UK 

2. Různé 

 

ad 1) 

 

A) Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Pravidel pro 

organizaci studia na LF HK (poř. č. 28/2012, č. j. 46/2013); přijato konsensuálně. 

 

B) Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Disciplinárního řádu pro 

studenty FTVS (poř. č. 47/2008, č. j. 48a/2013); přijato konsensuálně. 

 

C) Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Rigorózního řádu FTVS (poř. 

č. 49/2008, č. j. 48a/2013); přijato konsensuálně. 

 

D) Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Organizačního řádu ÚJOP 

(poř. č. 2/2013, č. j. 51/2013); přijato konsensuálně. 

 

E) Legislativní komise uplatnila připomínky k návrhu Pravidel pro organizaci studia na 3. LF 

(č. j. 16/2003) a vyjádřila k němu nesouhlasné stanovisko; přijato poměrem hlasů 9 – 0 – 0. 

Ustanovení čl. 9 odst. 5 je v rozporu se Studijním a zkušebním řádem UK (doporučeno vypustit); 

v čl. 16 odst. 1 třeba doplnit, že jde o splnění studijních povinností „ve stanoveném termínu“; 

ustanovení čl. 21 odst. 1 a 3 jsou nad rámec úpravy předvídané Studijním a zkušebním řádem UK 

(doporučeno vypustit); chybí ustanovení o účinnosti. Konzultaci orgánům fakulty poskytnou na 

požádání pověření  členové legislativní komise dr. Jelínek a/nebo Mgr. Feranc.  

 

F) Legislativní komise uplatnila připomínky k návrhu Volebního a jednacího řádu AS FTVS 

(poř. č. 45/2008, č. j. 48a/2013) a vyjádřila k němu nesouhlasné stanovisko; přijato poměrem hlasů 8 – 

0 – 1. Rozlišit je třeba tajemníka „fakulty“ a „senátu“ (čl. 5), vyjasnit vyžaduje text posledního 

(nečíslovaného) odstavce čl. 6, doplnit je nutno výčet v čl. 9 odst. 3 (viz připomínku legislativní 

komise z 16. října m. r.) ; v textu je dále třeba provést několik systematických přesunů a legislativně 

technických oprav a doporučuje se jej přehledněji členit (odstavce, písmena).. Konzultaci orgánům 

fakulty poskytnou na požádání pověření  členové legislativní komise dr. Staša a/nebo Mgr. Feranc.  

 

G) Legislativní komise uplatnila připomínku k návrhu změny Pravidel pro organizaci studia 

na 1. LF (poř. č. 1/2013, č. j. 49/2013) a vyjádřila k němu nesouhlasné stanovisko; přijato poměrem 

hlasů 9 – 0 - 0. Úprava je nepřijatelná pro rozpor se Studijním a zkušebním řádem UK (problém tzv. 

administrativních čtyřek). Konzultaci orgánům fakulty poskytne na požádání pověřený  člen 

legislativní komise dr. Jelínek.  

   

ad 2) 

 

 A. Kol. Mgr. Feranc tlumočil podnět hlavní volební komise týkající se postupu podle čl. 5 

odst. 8 Statutu UK a čl. 2 odst. 2 Volebního a jednacího řádu AS UK. Předmětem diskuse byly některé 

alternativy řešení, kromě jiného alternativa připustit realizaci volebního práva na více součástech 

s tím, že u pasivního volebního práva by byly případné střety řešeny následně (platnost pozdější volby 

v případě realizace práva v různých volebních sborech, prohlášení zvoleného kandidáta jako 

předpoklad uchopení se mandátu v případě realizace práva ve stejném volebním sboru) a alternativa 

ponechat stávající stav a zdokonalit administrativně technickou stránku sestavování seznamů. Diskuse 

bude pokračovat na příští nebo přespříští schůzi komise. 
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 B. Kol. Mgr. Makajev zmínil problém prokazování se doklady o studiu absolvovaném 

v zahraničí. V diskusi bylo zdůrazněno, že tzv. podmíněné (následným předložením dokladů 

ze zahraničí) přijetí ke studiu nepřichází podle současné zákonné úpravy do úvahy. Může jít o 

situaci vzniklou na konkrétní zahraniční vysoké škole. Diskuse bude po doplnění informací o 

případu pokračovat na příští nebo přespříští schůzi.  


