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ZMĚNA JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU  
FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITY KARLOVY  

 
Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy 

se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/ 1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na 

této změně Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty humanitních studií  
Univerzity Karlovy 

jako jejím vnitřním předpisu: 

Čl. 1 
Přehled změn 

Jednací řád Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy se mění 
takto: 

1. Za čl. 2 se nově vkládá čl. 2a, který včetně nadpisu zní: 

„Článek 2a 
Hybridní nebo distanční jednání senátu 

1. Jednání senátu je možné konat hybridním nebo distančním způsobem, pokud 
a)  z jiného právního předpisu nebo opatření vydaného na jeho základě 

vyplývá, že senát může jednat distančně, 
b) z vnitřního předpisu univerzity nebo stavu vyhlášeného na jeho základě 

vyplývá, že senát může jednat distančně, 
c) o tom z důvodu hodného zřetele rozhodne předsednictvo akademického 

senátu. 

2. Skutečnost, že se zasedání koná hybridním nebo distančním způsobem, je členům 
senátu a akademické obci sdělena v pozvánce na zasedání. 

3. Pro jednání hybridním nebo distančním způsobem platí všechna ustanovení tohoto 
jednacího řádu, zejména je zaručena tajnost hlasování vzdáleným přístupem tam, 
kde předpisy tajné hlasování předpokládají.“ 

Čl. 2 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato změna jednacího řádu byla schválena Akademickým senátem Fakulty humanitních 
studií Univerzity Karlovy dne 29. dubna 2021. 
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2. Tato změna jednacího řádu nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem 
Univerzity Karlovy.1 

3. Tato změna jednacího řádu nabývá účinnosti dnem následujícím po dni nabytí její platnosti. 

 
 
 
 
 
doc. Dr. phil. Pavel Himl          Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. 
    předseda AS FHS UK                            děkanka FHS UK 
 
 
 
 

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. 
předseda AS UK 

                                                           
1  Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tuto změnu jednacího řádu dne 28. května 2021. 


