
Zápis ze schůze legislativní komise AS UK konané dne 21. května 2013 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program:   

1. Návrhy vnitřních předpisů UK 

2. Návrhy vnitřních předpisů součástí UK 

3. Různé 

 

ad 1) 

 

 Legislativní komise se zabývala návrhem komplexní změny Vnitřního mzdového předpisu UK 

(poř. č. 9/2013; č. j. 70/2013) a návrhem dílčí změny Statutu UK (poř. č. 10/2013; č. j. 71/2013).  

Přijaté stanovisko je obsaženo v příloze k tomuto zápisu.  

 

ad 2) 

 

A) Projednávání návrhů změn Pravidel pro organizaci studia na 1. LF (poř. č. 17/2013 a 

18/2013; č. j. 105a/2013 a 105b/2013) bylo vzhledem k termínu jeho doručení odloženo na příští 

zasedání komise.  

 

B) Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k upravenému návrhu Jednacího řádu 

Vědecké rady ETF (poř. č. 27/2012; č. j. 106/2013). Přijato poměrem hlasů 8 – 0 – 1.    

 

C) Legislativní komise vyjádřila po diskusi souhlasné stanovisko k upravenému návrhu změny 

Pravidel pro organizaci studia na 3. LF [poř. č. 26/2012; č. j. (prozatím) sine] s tím, že před zasedáním 

AS UK bude provedena kontrola úplnosti předložených podkladů. Přijato poměrem hlasů 9 – 0 – 1.  

 

D) Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Statutu MFF 

a Volebního a jednacího řádu MFF (poř. č. 8/2013; č. j. 69/2013). Přijato poměrem hlasů 9 – 0 – 0. Na 

zasedání AS UK je nutno projednat každou změnu samostatně; za tím účelem bude provedena rozluka 

podkladového materiálu. Přijato poměrem hlasů 9 – 0 – 0. 

 

E) Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Řádu pro hodnocení 

výuky studenty FHS (poř. č. 11/2013; č. j. 120/2012) s výhradou provedení legislativně technických 

oprav (v čl. 2 odst. 3 nahradit obrat  „Znění … schvaluje“ obratem „O znění … rozhoduje“; v čl. 3 

odst. 1 vypustit normativně bezobsažnou první větu; v čl. 3 odst. 2 nahradit slovo „schválení“ slovem 

„přijetí“; dtto odstavce 3 a 4; Přijato poměrem hlasů 9 – 0 – 1.  

 

F) Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Pravidel pro organizaci studia 

na PF (poř. č. 13/2013; č. j. 91/2013) s výhradou případného provedení změny tohoto vnitřního 

předpisu k zajištění souladu s novelizovaným zněním Studijního a zkušebního řádu UK a Statutu UK. 

Přijato poměrem hlasů 9 – 0 – 0. 

 

G) Legislativní komise vyjádřila po diskusi souhlasné stanovisko k návrhu změny Pravidel pro 

organizaci studia na FSV  (poř. č. 15/2013; č. j. 103a/2013) s výhradou případného provedení změny 

tohoto vnitřního předpisu k zajištění soulasu s novelizovaným zněním Studijního a zkušebního řádu 

UK. Přijato poměrem hlasů 7 – 0 – 2.    

 

H) Legislativní komise vyjádřila po diskusi souhlasné stanovisko k návrhu změny Pravidel pro 

přiznávání stipendií na FSV  (poř. č. 16/2013; č. j. 103b/2012) s výhradou případného provedení 

změny tohoto vnitřního předpisu k zajištění souladu s novelizovaným zněním Stipendijního řádu UK 

a s výhradou provedení legislativně technických oprav (odkazy na ustanovení novelizovaného 

vnitřního předpisu). Přijato poměrem hlasů 8 – 0 – 1.  
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I) Legislativní komise uplatnila připomínky k návrhu změny Pravidel pro organizaci studia na 

FHS (poř. č. 12/2013; č. j. 90b/2013) a vyjádřila k němu nesouhlasné stanovisko. Přijato poměrem 

hlasů 8 – 0 – 2. Návrh neobsahuje přechodné ustanovení (v případě jeho projednání v říjnu t. r. nebude 

tohoto ustanovení zapotřebí). Dále je nutno vyjasnit vztah mezi různými návrhy změn tohoto vnitřního 

předpisu. Konzultace orgánům fakulty poskytnou na požádání pověření členové legislativní komise dr. 

Jelínek (řešení účinnosti a případná potřeba přechodného ustanovení) a Mgr. Feranc (vztah mezi 

návrhy). 

 

J) Legislativní komise uplatnila připomínky k návrhu Jednacího řádu Vědecké rady 2. LF 

(poř. č. 14/2013;  č. j. 92/2013) a vyjádřila k němu nesouhlasné stanovisko. Přijato poměrem hlasů 9 – 

0  – 0. Je nutno upravit znění čl. 6 odst. 5 o hlasování per rollam (vzorem je např. úprava obsažená ve 

vnitřním předpisu PřF). Konzultace orgánům fakulty poskytne na požádání pověřený člen legislativní 

komise dr. Staša. 

 

K) Projednání návrhu změny Volebního a jednacího řádu AS FHS (poř. č. 19/2013; 

č. j. 104/2013) se vzhledem k termínu doručení návrhu odkládá na příští schůzi. 

 

L) Projednání návrhu změny Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF (poř. č. 20/2013; 

č. j. 125/2013) se vzhledem k termínu doručení návrhu odkládá na příští schůzi. 

 

ad 3) 

 

 V rámci tohoto bodu programu upozornil kol. Mgr. Feranc na potřebu zabývat se na příští 

schůzi podnětem hlavní volební komise, který se týkal účasti členů akademické obce UK, kteří jsou 

členy akademické obce na více součástech UK, ve volbách do AS UK.   
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Příloha 

 

Stanovisko legislativní komise UK 

k návrhům změn vnitřních předpisů UK 

 

 

 Legislativní komise se seznámila s uplatněnými stanovisky orgánů součástí UK, s modifikací 

předloženou předkladatelem a s podanými pozměňovacími návrhy členů AS UK a usnesla se na 

následujícím stanovisku:   

 

I. K návrhu komplexní změny Vnitřního mzdového předpisu UK 

 

a) K modifikaci předložené předkladatelem:  

 

 Modifikace je přípustná (konsensuálně), legislativní komise její přijetí doporučuje [poměrem 

hlasů 9 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel/a se)].  
 

Text modifikace: 
1. V čl. 1 bodu 5 Změny, v čl. 4 odst. 5 novelizovaného znění se slovo „osmi“ nahrazuje slovem „devíti“.  

2. Čl. 1 bodu 10 Změny zní: „Čl. 8 odst. 3 zní: „Osobní příplatek je přiznáván na dobu nejméně šesti měsíců a 

nejvýše čtyř let na základě hodnocení, které provádí příslušný vedoucí pracovník“.“. 

3. V čl. 1 Změny se za bod 9 vkládá nový bod 10, který zní: „10. V čl. 8 odst. 2 se na konec doplňují věty, které znějí: 

„Pracovníkovi, který dlouhodobě dosahuje vynikajících pracovních výsledků a který vykonává zvlášť významnou 

vědeckou, výzkumnou, uměleckou nebo pedagogickou činnost anebo odbornou činnost, může být přiznán osobní 

příplatek až do výše 150% jeho mzdového tarifu. Podmínkou pro přiznání a poskytování tohoto osobního příplatku 

je trvání pracovního poměru po dobu alespoň tří let, pracovní úvazek v rozsahu alespoň 28 hodin týdně a 

předchozí stanovení mzdového tarifu ve výši alespoň 90% horní hranice příslušné mzdové třídy, do které byl 

pracovník podle čl. 4 zařazen“.“. Další body Změny se přečíslují. 

4. V čl. 1 přečíslovaném bodu 12 (původně 11) Změny, v čl. 8 odst. 4 novelizovaného znění, se na konec doplňuje 

věta, která zní: „Návrh na snížení nebo odejmutí osobního příplatku se na žádost pracovníka projednává 

komisionálním způsobem; podrobnosti upravuje kolektivní smlouva“. 

5. V čl. 1 přečíslovaném bodu 21 (původně 20) Změny, v příloze č. 1 novelizovaného znění se v tarifním rozpětí 

mzdových tříd pro akademické a vědecké pracovníky doplňuje mzdová třída „VP3“ s dolní hranicí 30.000 Kč a 

horné hranicí 40.000 Kč. 

6. V čl. 1 přečíslovaném bodu 22 (původně 21) Změny, v příloze č. 1a novelizovaného znění (přechodná platnost) se 

v tarifním rozpětí mzdových tříd pro akademické a vědecké pracovníky doplňuje mzdová třída „VP3“ s dolní 

hranicí 28.000 Kč a horné hranicí 40.000 Kč. 

7. V čl. 1 Změny se za přečíslovaný bod 23 (původně 22) vkládá nový bod 24, který zní: „24. V příloze č. 3 se před 

slova „mzdová třída VP2“ vkládají slova: 

„Mzdová třída VP3 

1. Vedení nebo koordinace náročných mezinárodních výzkumných projektů nebo relativně samostatných 

částí takových projektů na alespoň národní úrovni (vyžaduje se vždy). 

2. Řešení úkolů základního nebo aplikovaného výzkumu anebo vývoje nebo umělecké činnosti se zásadním 

významem pro rozvoj příslušného vědního nebo uměleckého oboru, jehož výsledky publikuje v 

mezinárodně významných recenzovaných časopisech nebo mezinárodně významných vědeckých 

monografiích anebo mezinárodně významných recenzovaných sbornících. 

3. Recensní a oponentská práce při posuzování zásadních projektů v rámci příslušného oboru. 

Kvalifikační předpoklady: 

- magisterské vysokoškolské vzdělání, nejde-li o osobu jmenovanou docentem nebo profesorem v uměleckém 

oboru   

- šest let praxe v oboru 

- jmenování docentem nebo profesorem anebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí“. 

 

Úprava modifikace 
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 Úprava modifikace je přípustná (konsensuálně), legislativní komise její přijetí doporučuje 

[poměrem hlasů 9 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel/a se)].  

Text úpravy modifikace: 
Předložená modifikace se doplňuje o bod: 

V čl. 5 odst. 4 psím. c) se slova „tři roky“ nahrazují slovy „čtyři roky“. 

 

b) K pozměňovacímu návrhu člena AS UK: 

 

 Pozměňovací návrh kol. Mgr. Zdeňka Pressla je přípustný (konsensuálně), legislativní komise 

jeho přijetí nedoporučuje (poměrem hlasů vs. 0 – 5 – 5). 

 

Text pozměňovacího návrhu: 
V čl. 9 se slova „a nejpozději čtrnáctý kalendářní den“ nahrazují slovy „a nejpozději patnáctý kalendářní den“. 

 
c) Závěrem k návrhu změny vnitřního předpisu:  

 

 Legislativní komise vyslovila k návrhu souhlasné stanovisko (poměrem hlasů 9 – 0 – 1) 

 

 

II. K návrhu dílčí změny Statutu UK (čl. 62) 

 

a) K návrhu předkladatel nepředložil modifikaci. 

 

b) K pozměňovacímu návrhu člena AS UK:  

 

 Pozměňovací návrh kol. Bc. Jana Kříže  je přípustný (konsensuálně), legislativní komise jeho 

přijetí doporučuje (poměrem hlasů 9 – 0 – 1) 

 

Text pozměňovacího návrhu: 
V čl. 1 odst. 1 novely se vypouští slovo „loga“. 

 
c) Závěrem k návrhu změny vnitřního předpisu:  

 

 Legislativní komise vyslovila k návrhu souhlasné stanovisko (poměrem hlasů 9 – 0 – 1). 

 

 


