
Stanovisko Legislativní komise AS UK ze dne 18. ledna 2022 
 

1) Dílčí změna Akreditačního řádu UK (č.j. 252/2021) 
 

I. 
 
Legislativní komise AS UK se seznámila s doručenými stanovisky fakult. 
 

II. 
 
K návrhu byl podán pozměňovací návrh JUDr. Josefa Staši, CSc. a prof. JUDr. Radima Boháče, 
Ph.D. (č.j. 2/2022). 

 
Předkladatel na základě tohoto pozměňovacího návrhu, stanoviska FF UK a diskuse vedené na 
zasedání Legislativní komise provedl modifikaci dílčí změny Akreditačního řádu UK. Pozměňovací 
návrh byl konzumován modifikací předkladatele. 
 
Modifikace návrhu: 

1) V čl. 15 odst. 1 se vkládá nové písmeno d), které zní: „d) vyžaduje-li to realizace strategického 
záměru univerzity nebo“. Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).“. 

2) V čl. 11 se na konci odstavce 6 nahrazuje poslední věta větou: „Závažné změny stanoví opatření 
rektora na základě projednání v RVH.“  

3) Doplňuje se přechodné ustanovení v následujícím znění: „Návrhy studijních programů podle čl. 11 
odst. 2 Akreditačního řádu Univerzity Karlovy, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
této změny, a záměry předložit žádost o akreditaci studijního programu podle čl. 22 odst. 4 
Akreditačního řádu Univerzity Karlovy, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této 
změny, předložené rektorovi přede dnem nabytí účinnosti této změny, se posoudí podle 
Akreditačního řádu Univerzity Karlovy, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této 
změny.“ 

Legislativní komise považuje tuto modifikaci za přípustnou.  
Schváleno poměrem hlasů 11 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se). 

Legislativní komise doporučuje vzít modifikaci za základ dalšího projednávání.  
Schváleno poměrem hlasů 11 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se). 
 

III. 
 

Legislativní komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu dílčí změny Akreditačního 
řádu UK (č.j. 252/2021) ve znění modifikace předkladatele.  
 
Schváleno poměrem hlasů 11 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se). 
 
 
2) Dílčí změna Pravidel hospodaření UK (č.j. 256/2021) 

 
I. 

 
Legislativní komise AS UK se seznámila s doručenými stanovisky fakult. 
 

II. 
 
K návrhu nebyl podán pozměňovací návrh. 



 
III. 

 
Legislativní komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu dílčí změny Pravidel 
hospodaření UK (č.j. 256/2021). 
 
Schváleno poměrem hlasů 10 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se). 
 
 
3) Dílčí změna Stipendijního řádu UK (č.j. 259/2021) 

 
I. 

 
Legislativní komise AS UK se seznámila s doručenými stanovisky fakult. Předkladatel na základě 
stanoviska FF UK a diskuse vedené na zasedání Legislativní komise provedl modifikaci dílčí změny 
Stipendijního řádu UK. 
  
Modifikace návrhu: 

1) V čl. 9 Stipendijního řádu UK druhá věta odstavce 1 zní: „Rektor může v případě akutní tíživé 
situace studenta přiznat stipendium v případě zvláštního zřetele hodného; připouští-li to 
výslovně vnitřní předpis fakulty podle čl. 4 odst. 2, může toto stipendium přiznat podle 
podmínek upravených v tomto vnitřním předpise fakulty i děkan; podrobnosti postupu 
přiznávání stipendia stanoví opatření rektora.“ 

2) V čl. 9 Stipendijního řádu UK se na konci odstavce 1 za středník doplňuje následující: 
„nestanoví-li vnitřní předpis fakulty jinak, upravuje podmínky přiznání stipendia opatření 
rektora.“ 

 
Legislativní komise považuje tuto modifikaci za přípustnou.  
Schváleno poměrem hlasů 10 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se). 

Legislativní komise doporučuje vzít modifikaci za základ dalšího projednávání.  
Schváleno poměrem hlasů 10 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se). 
 

II. 
 
K návrhu nebyl podán pozměňovací návrh. 
 

III. 
 

Legislativní komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu dílčí změny Stipendijního řádu 
UK (č.j. 259/2021) ve znění modifikace předkladatele. 
 
Schváleno poměrem hlasů 10 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se). 
 
 
4) Dílčí změna Jednacího řádu AS UK (č.j. 261/2021) 

 
I. 
 

Legislativní komise AS UK se seznámila se stanoviskem J.M. pana rektora.  
 

II. 
 



Legislativní komise AS UK se seznámila s doručenými stanovisky fakult. 
 

III. 
 

K návrhu byl podán pozměňovací návrh JUDr. Josefa Staši, CSc. a prof. JUDr. Radima Boháče, 
Ph.D. (č.j. 3/2022). 
 
Legislativní komise považuje tento pozměňovací návrh za přípustný. 
 
Schváleno poměrem hlasů 11 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se). 
 
Legislativní komise doporučuje pozměňovací návrh ke schválení. 
 
Schváleno poměrem hlasů 7 (pro) – 0 (proti) – 4 (zdržel/a se). 
 

IV. 
 

Legislativní komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu dílčí změny Jednacího řádu 
AS UK (č.j. 261/2021) ve znění schváleného pozměňovacího návrhu. 
 
Schváleno poměrem hlasů 6 (pro) – 1 (proti) – 4 (zdržel/a se). 


