
Změna Jednacího řádu Akademického senátu 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 
Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 

odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých 

školách“), a podle čl. 7 odst. 9 Statutu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, v platném znění, 

usnesl na této změně Jednacího řádu Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy: 

 

Čl. 1 

Změna Jednacího řádu Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

Jednací řád Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen předpis“) 

se mění takto: 

 
1. V čl. 7 odst. 1 se slova „jako podklad pro zápis“ zrušují. 

2. V čl. 7 odst. 2 větě první se slova „, kdo další se účastnil rozpravy“ zrušují. 

3. V čl. 7 odst. 2 větě druhé se slova „osoby, která pořizuje záznam průběhu jednání,“ 

nahrazují slovem „předsedajícího“. 

4. V čl. 7 odst. 6 větě první se slova „s výjimkou zvukových, příp. audiovizuálních záznamů 

z jednání senátu se“ zrušují a za slovo „zveřejňují“ se vkládá slovo „se“. 

5. V čl. 7 odst. 6 větě druhé se slova „právními předpisy.9“ nahrazují slovy „právními 

předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.“. 

6. Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje. 

 

Čl. 2 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy dne 14. 6. 2018. 

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem 

Univerzity Karlovy.1 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího 

po dni, kdy nabyla platnosti. 

 

 

 

                                                 
1 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým 
senátem Univerzity Karlovy dne 19. 10. 2018. 
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