Jednací řád Studentské komory Akademického senátu
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tento dokument je vnitřní směrnicí schválenou Studentskou komorou Akademického senátu
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále SKAS) a nemá povahu vnitřního
předpisu Přírodovědecké fakulty. Slouží k organizaci pracovních jednání SKAS, není však
vymahatelný u vyšších orgánů akademické samosprávy. Kodifikuje zvyklosti ustálené pro
jednání SKAS.
Článek 2
Předsednictvo SKAS
1. Předsednictvo SKAS (dále předsednictvo) tvoří předseda SKAS, místopředseda SKAS a
studentský člen přesednictva Akademického senátu Přírodovědecké fakulty (dále ASF),
pokud ten není zároveň předsedou nebo místopředsedou SKAS.
2. Předsednictvu přísluší zejména:
a. navrhovat pořad jednotlivých zasedání SKAS,
b. shromažďovat a připravovat podklady pro jednání SKAS,
c. svolávat zasedání SKAS a zajišťovat prostory pro jednání,
d. zajišťovat zveřejnění zápisů a usnesení z jednání SKAS,
3. Členství v předsednictvu zaniká spolu s členstvím ve SKAS. K zániku členství v
předsednictvu dochází též vzdáním se funkce nebo odvoláním SKAS.
4. Předseda řídí jednání SKAS. V nepřítomnosti předsedy řídí jednání místopředseda nebo
třetí člen předsednictva. Předsedající může kdykoli přenechat vedení jednání libovolnému
členu SKASu, pokud s tím dotyčný souhlasí.
5. Předseda, případně člen předsednictva přítomný na jednání ověřuje zápis z jednání.

Článek 3
Volby předsednictva
1. Volby předsedy a místopředsedy proběhnou na prvním zasedání SKAS po kompletních a
platných volbách do SKAS.
2. O formě a způsobu provedení volby rozhodne hlasováním SKAS.
3. Předseda se volí dříve než místopředseda.
4. Pro zvolení předsedy a místopředsedy je nadpoloviční většina všech členů SKAS.

Článek 4
Jednání SKAS
1. Jednání SKAS se koná obvykle jedenkrát za měsíc s výjimkou od 1. července do 30. září.
2. Termín prvního jednání v semestru určuje člen předsednictva svolávající jednání.
3. Na prvním jednání SKAS v semestru jsou stanoveny termíny dalších jednání s ohledem na
termíny zasedání ASF v daném měsíci. Jednání SKAS předchází zasedání ASF.
4. Svolavatel jednání poskytne členům minimálně 3 dny předem písemné podklady k bodům
navrženým k projednání, u kterých tyto podklady existují.
5. Svolavatel může navrhnout časové limity pro jednotlivé projednávané body jednání.
6. Program jednání je i s případnými časovými limity schválen na počátku jednání SKAS.
7. Plénum SKAS se může rozhodnout o prodloužení časového limitu.
8. Na jednání SKAS můžou být k projednávaným bodům přizváni hosté.
9. Účast na jednání může mít podobu účasti ve videokonferenci k tomu zřízené.

Článek 5
Usnášeníschopnost
1. SKAS může na svých jednáních projednávat a schvalovat dokumenty, které jsou závazné
pro SKAS a jeho jednotlivé členy.
2. SKAS je usnášeníschopný, pokud je na jednání přítomna nejméně polovina členů SKAS.
3. Není-li uvedeno jinak, SKAS rozhoduje většinou hlasů z právě přítomných členů SKAS.

Článek 6
Zápis
4. Z jednání SKAS se vyhotuvuje zápis.
5. Zápis obsahuje věcné informace o projednávaných bodech a vznesených argumentech.
Nejde o doslovný přepis proběhlého jednání.
6. Citace se do zápisu uvádějí pouze na vyžádání.
7. Zápis se v přiměřeném termínu zveřejňuje na veřejně dostupných webových stránkách.

Tento dokument projednala a schválila Studentská komora
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 13. 11. 2012.
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Dokument nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni schválení.
Bc. Jan Kříž, 1. místopředseda ASF

