
Stanovisko Legislativní komise AS UK ze dne 20. října 2020 
 

1) Dílčí změna Statutu UK (č.j. 181/a/2020) 
 

I. 
 
Legislativní komise AS UK se seznámila s doručenými stanovisky fakult. 
 
Předkladatel předložil modifikaci č.j. 217/a/2020, ve které zohlednil stanovisko 1. LF UK. 
 
Usnesení:  
Legislativní komise doporučuje vzít předloženou modifikaci předkladatele za základ dalšího 
projednávání. 
Přijato poměrem hlasů 10 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se). 

 
II. 
 

K návrhu byly podány 3 pozměňovací návrhy. 
 
1. Pozměňovací návrh č. j. 198/2020 předkladatelů Mgr. Davida Hurného (PřF), Bc. Martina 

Čiháka (FF), MUDr. Anny Malečkové (LFP), Tomáše Jana (FaF), Mgr. Michaela Glogra 
(PF), Ondřeje Horkého (ETF), Elišky Voříškové (FaF), Bc. Daniely Čechové (PedF), Mgr. 
Jana Pačese (PřF) (pouze bod č. 2 a č. 3) a Bc. Andreje Farkaše (MFF) (pouze bod č. 1 a 3) 
 
- k bodu č. 1  

Pozměňovací návrh byl předkladateli stažen.  
 

- k bodu č. 2  

Legislativní komise považuje tento pozměňovací návrh za přípustný. 

Legislativní komise doporučuje pozměňovací návrh ke schválení s výhradou legislativně technické 
úpravy. 
Návrh nebyl přijat. Hlasování 6 (pro) – 2 (proti) – 5 (zdržel/a se). 

- k bodu č. 3  

Legislativní komise považuje tento pozměňovací návrh za přípustný. 

Legislativní komise doporučuje pozměňovací návrh ke schválení s výhradou legislativně technické 
úpravy. 
Návrh byl přijat poměrem hlasů 10 (pro) – 0 (proti) – 3 (zdržel/a se). 

2. Pozměňovací návrh č. j. 203/2020 předkladatele doc. Mgr. Cyrila Broma, Ph.D. (MFF)  
 
Legislativní komise považuje tento pozměňovací návrh za přípustný. 

Legislativní komise doporučuje pozměňovací návrh ke schválení. 
Návrh nebyl přijat. Hlasování 0 (pro) – 1 (proti) – 12 (zdržel/a se). 

3. Pozměňovací návrh č. j. 211/2020 předkladatelů doc. JUDr. Radima Boháče, Ph.D. (PF) a 
JUDr. Ing. Josefa Staši, CSc. (PF) (zohledněno modifikací) 

 
Pozměňovací návrh byl konzumován modifikací předkladatele. 



III. 
 

Legislativní komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu dílčí změny Statutu UK (č. j. 
181/a/2020) ve znění modifikace předkladatele a schváleného pozměňovacího návrhu. 
 
Návrh byl přijat poměrem hlasů 14 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se). 
 
2) Dílčí změna Stipendijního řádu UK (č.j. 181/b/2020) 

 
I. 

 
Legislativní komise AS UK se seznámila s doručenými stanovisky fakult. 
 
Předkladatel předložil modifikaci č.j. 217/b/2020, ve které zohlednil stanovisko FF UK. 
 
Usnesení:  
Legislativní komise doporučuje vzít předloženou modifikaci předkladatele za základ dalšího 
projednávání. 
Návrh byl přijat poměrem hlasů 11 (pro) – 0 (proti) – 3 (zdržel/a se). 

 
II. 

 
K návrhu nebyly podány žádné pozměňovací návrhy. 
 

III. 
 
Legislativní komise AS UK po diskusi doporučila provést korekci, která by vyjasnila postavení 
studentů přijatých ke studiu programů DSP II. 
 
Legislativní komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu dílčí změny Stipendijního řádu 
UK (č.j. 181/b/2020) ve znění modifikace předkladatele (s doporučenou korekcí). 
 
Návrh byl přijat poměrem hlasů 11 (pro) – 0 (proti) – 3 (zdržel/a se). 
 
 


