Zápis ze zasedání AS ETF 9. června 2014
Přítomni:
Omluven:
Program:

Jan Kranát (předseda), Tomáš Živný (místopředseda), Pavel Filipi,
Ondřej Fischer, Daniel Knotek, Peter Morée, Michael Pfann, Petr Sláma
Jana Matulíková (stálá zástupkyně oboru Diakonika)
Tereza Hroníková, Adéla Plischková
1. Schválení Výroční zprávy ETF za rok 2013
2. Vyslovení se k děkanskému kolegiu
3. Stav schválení vnitřních předpisů ETF

Program schválen 8-0-0
1. Schválení Výroční zprávy ETF na rok 2013
Senátu byla předložena Výroční zpráva ETF UK za rok 2013. Jana Matulíková vznesla
několik připomínek k drobným překlepům a úpravě dokumentu. Dokument byl podle
jejích poznámek upraven.
Výroční zpráva za rok 2013 schválena: 8-0-0
2. Vyslovení se k děkanskému kolegiu
Dle čl. 11, odst. 13 j) Statutu ETF se AS „vyjadřuje k záměru děkana jmenovat
proděkany“. Děkan doc. Jiří Mrázek se 5. 6. obrátil na AS s tímto návrhem:

Schváleno: 8-0-0
3. Stav schválení vnitřních předpisů ETF
AS UK schválil 6. 6. 2014 Pravidla pro organizaci studia na ETF.
Legislativní komise ASUK 3. 6. uplatnila tyto připomínky ke změně Statutu ETF
přijaté AS ETF 6. 5. 2014:
„Legislativní komise uplatnila připomínky a vyjádřila nesouhlasné stanovisko
k návrhu změny Statutu ETF (č. j. 139b/2014); z průvodního dopisu není jasné,
zda jde o návrh změny předpisu, nebo o nový předpis (materiál byl posouzen jako
nový předpis); v článku 5 odst. 2 (ani jinde) nelze vypustit slovo „splynutí“), v článku

6 odst. 6 nelze použít formulaci „děkan obnovuje, příp. mění“, v článku 9 odst. 1 je
třeba vypustit druhou větu (formulačně i obsahově nepřesná parafráze textu Statutu
UK); legislativně technickými opravami jsou nebo na hranici legislativních oprav se
nacházejí formulace článku 7 odst. 4 (slova „a fakulty“ nahradit slovy „fakulty a“),
článku 12 odst. 1 (slova „jejím jménem“ nahradit slovy „jedná za ni“) a čl. 13 odst. 2
(slovo „senátu“ nahradit slovy „člena senátu“). Přijato poměrem hlasů 11 – 0 – 0.
Legislativní komise doporučila orgánům fakulty konzultovat návrh s pověřenými
členy legislativní komise kol. dr. Stašou (stasa@prf.cuni.cz) a/nebo kol. doc. Wintrem
(wintr@prf.cuni.cz).“
AS ETF pověřuje předsedu Jana Kranáta, aby ve spolupráci s mgr. Olgou
Navrátilovou provedl náležité úpravy a změny příp. konzultoval s dr. Stašou. AS ETF
by měl změnu Statutu (nový Statut) znovu schválit na svém posledním zasedání 23. 9.
2014.
Schváleno 8-0-0
Zapsal: Jan Kranát
Zápis schválen: 8-0-0

