
Univerzita Karlova v Praze  

Volební a jednací řád akademického senátu 
Fakulty humanitních studií  

(1. změna 6.6. 2003; I. úplné znění ze dne 6.6. 2003) 

  

Akademický senát Fakulty humanitních studií 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), usnesl na tomto Volebním a jednacím řádu akademického senátu Fakulty 
humanitních studií jako jejím vnitřním předpisu: 

  

Část I: Volební řád akademického senátu  

  

Čl.  1 

Úvodní ustanovení  

1. Tento volební řád stanoví zásady pro 

a)  volbu a odvolání členů akademického senátu (dále jen „senát“) podle čl. 7 Statutu Fakulty 
humanitních studií (dále jen „fakulta“), 

b) volbu a odvolání členů předsednictva senátu, 

c)  volbu kandidáta pro jmenování děkanem fakulty, popřípadě přijetí návrhu na jeho odvolání z 
funkce. 

2. Senát tvoří 13 členů, kteří  jsou voleni v přímých, rovných a tajných volbách akademickou obcí 
fakulty podle čl. 6 Statutu fakulty (dále jen „akademická obec“) z řad jejích členů. Osm členů je 
voleno z řad akademických pracovníků jimi samotnými, pět členů je voleno z řad studentů pouze 
studenty. Funkční období akademických pracovníků je dvouleté, přičemž k obměně poloviny 
z nich dochází periodicky každoročně. Funkční období studentů je roční. Zpravidla začínají 
funkční období 1. února.   

3. V čele senátu je předsednictvo, které tvoří jeden předseda a dva místopředsedové, a kteří jsou 
voleni na prvním zasedání senátu. 

4. Akademický senát volí kandidáta pro jmenování děkanem fakulty , popřípadě rozhoduje o 
návrhu na jeho odvolání z funkce tajným hlasováním. 

  

Čl. 2 



Příprava a technika voleb  

1. Pro organizaci voleb členů senátu zřídí senát volební komisi (dále jen „komise“) složenou 
paritním způsobem ze zaměstnanců i studentů; podmínkou členství v komisi je souhlas 
navrženého kandidáta. Členové komise nemohou kandidovat ve volbách. Na svém prvním 
zasedání komise zvolí svého předsedu, který její činnost řídí. Volební komise odpovídá za 
přípravu a řádný průběh voleb, o výsledku vyhotovuje protokol.  

2. Komise zveřejňuje termín voleb, a to nejpozději šest týdnů před jejich konáním, termín 
vyhlášení výsledku voleb a termín nástupu nového senátu do funkce. Zveřejňuje dodané 
charakteristiky a volební programy kandidátů. Společně s tajemníkem fakulty vyhotovuje 
kandidátní listiny a volební listiny se seznamem voličů, na kterých sleduje jejich účast na volbách 
a volební lístky, na kterých voliči odevzdávají své hlasy. 

3. Volební lístky se odevzdávají do urny z tuhého materiálu opatřené zámkem a pečetí. Klíč od 
urny je uložen na sekretariátu děkana, obálku pečetí každý den po skončení voleb podpisem 
dohlížející dvojice volební komise. Volby se konají po dobu pěti pracovních dní. Protokol o 
výsledcích obsahuje datum voleb, celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků, počet platných 
hlasovacích lístků, počty hlasů pro jednotlivé kandidáty a seznam zvolených kandidátů. Volební 
protokol podepisuje předseda volební komise a aspoň dva členové komise. 

  

Čl.  3 

Volební právo, podmínky kandidatury a zvolení kandi dátů 

1. Ve volbách kandidují všichni akademičtí pracovníci fakulty kromě členů volební komise, členů 
senátu, kterým funkční období v souvislosti s volbami nekončí a těch, kteří se svého práva 
písemně zřeknou nejpozději dva týdny před konáním voleb. Přijetím kandidatury deklaruje každý 
akademický pracovník skutečnost, že svoje volební právo neuplatňuje na jiné součásti Univerzity 
Karlovy. Ve stejné lhůtě zveřejní volební komise stručné charakteristiky a volební program těch 
kandidátů, kteří je volební komisi poskytnou. 

2. Jednotlivé studentské kandidáty může navrhnout každý člen nebo skupina členů akademické 
obce. Podmínkou kandidatury je souhlas navrženého. Volba probíhá z kandidátky, kterou volební 
komise uzavírá 48 hodin před začátkem voleb. Nesejde-li se do té doby alespoň 20 návrhů na 
kandidáty, doplní se kandidátní listina na počet 20 losem ze všech studentů prezenčního studia 
na fakultě. V takovém případě není na stanovisko vylosovaného ke kandidatuře brán ohled. Je 
přitom nutné zajistit, aby na konečné kandidátce bylo minimálně 16 studentů bakalářského studia 
a zároveň minimálně 4 studenti magisterského studia nebo doktorandi. Volební komise zveřejní 
stručné charakteristiky a volební program kandidátů neprodleně po jejich dodání.  

3. Kandidáti pro volby jsou uvedeni na kandidátních listinách - hlasovacích lístcích, a to odděleně 
kandidáti-zaměstnanci a kandidáti-studenti. 

4. Každý člen zaměstnanecké části akademické obce volí tak, že zaškrtne nejvýše čtyři jména 
kandidátů, pro něž hlasuje.Volební lístek s více zaškrtnutými kandidáty je neplatný.Každý student 
volí tak, že zaškrtne nejvýše pět jmen kandidátů. Volební lístek s více zaškrtnutými kandidáty je 
neplatný. 

5. K platnosti voleb je třeba účasti nejméně 30 % členů zaměstnanecké a 30 % členů studentské 
části akademické obce. V případě, kdy účast oprávněných voličů bude nižší, budou se volby 



opakovat. Nebude-li ani v takovémto případě požadovaná účast voličů splněna, volby se budou 
opakovat bez ohledu na počet zúčastněných voličů. 

6. V pořadí podle absolutního počtu získaných hlasů sestaví volební komise seznam zvolených 
kandidátů. V případě rovnosti hlasů rozhodne volební komise o pořadí zvolených kandidátů 
losem a učiní o tom záznam ve volebním protokolu. 

7. Novými členy senátu se za čtyři odstupující senátory zaměstnanecké části akademické obce 
stanou čtyři nejúspěšnější kandidáti z kandidátů této části akademické obce, čtyři nejúspěšnější 
studenti bakalářského studia a jeden nejúspěšnější student magisterského studia nebo doktorand 
z kandidátů studentské části, kteří se podle absolutního počtu získaných hlasů umístili na prvních 
místech společného pořadí podle odstavce 6. 

8. Kandidáti, kteří se nestali členy nového senátu a byli zařazeni do společného pořadí podle 
odstavce 6, se stávají náhradníky. Počet náhradníků je omezen takto: u zaměstnanecké části 4 a 
u studentské části 7. Uvolní-li se v průběhu funkčního období místo v senátu po zániku členství 
jeho člena, postoupí na jeho místo náhradník. V zaměstnanecké části je nástup náhradníků 
spojen s odstoupením kandidáta z odpovídajícího volebního období. 

9. V případě, že na základě výsledků voleb nelze obsadit místa v  senátu nebo vznikne-li taková 
situace v průběhu funkčního období v důsledku zániku členství člena senátu, vypíše senát 
doplňkové volby. Pro doplňkové volby platí ustanovení tohoto volebního řádu přiměřeně. 

 10. Člen senátu je akademickou obcí odvolán, vyjádří-li mu písemně nedůvěru nadpoloviční 
většina členů zaměstnanecké (u kandidátu zaměstnaneckých) nebo studentské (u kandidátů 
studentských) části akademické obce. 

  

Čl. 4 

Volba p ředsednictva senátu  

1. Akademický senát volí na svém prvním zasedání předsednictvo. Předsednictvo senátu tvoří 
předseda senátu a dva místopředsedové, přičemž právě jeden člen předsednictva je zvolen ze 
studentské části senátu. Volby jsou přímé, rovné a tajné, ke zvolení je zapotřebí nadpoloviční 
většiny hlasů všech členů senátu.  

2. Pokud nebude kandidát zvolen v prvním kole, probíhá volba ve druhém kole. Do tohoto kola 
postupují maximálně dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Zvolen je kandidát, který ve 
druhém kole získá větší počet hlasů. Při rovnosti hlasů ve druhém kole rozhodne mezi kandidáty 
los. 

  

Čl. 5 

Volba kandidáta na d ěkana fakulty  

1. Senát volí kandidáta na funkci děkana fakulty tajným hlasováním a předkládá návrh na jeho 
jmenování do funkce rektorovi. 



2. Kandidáta na funkci děkana může navrhnout nejméně 5 členů akademické obce, návrh musí 
obsahovat souhlas navrhovaného. 

3. Senát nejpozději 3 týdny před volbami vyzve akademickou obec k podávání návrhů kandidátů. 

4. Volba kandidáta na děkana fakulty probíhá tajným hlasováním nejvýše ve třech kolech. Ke 
zvolení kandidáta je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech členů senátu. 

5. V případě dvou či více kandidátů, z nichž o žádném nebylo v prvním kole rozhodnuto podle 
odstavce 4, proběhne ve druhém kole hlasování o dvou či více kandidátech, kteří shodně dosáhli 
nejvyššího počtu hlasů, nebo mezi jediným kandidátem s nejvyšším získaným počtem hlasů a 
všemi kandidáty, kteří získali druhý nejvyšší počet hlasů. V případě nezvolení kandidáta dojde po 
rozpravě k opakovanému hlasování podle téhož pravidla uplatněného na výsledky druhého kola. 
Nedojde-li ke zvolení kandidáta na děkana ve třetím kole, vyhlásí senát neprodleně nové volby. 

6. O návrhu senátu na jmenování děkana informuje předseda senátu neprodleně rektora; spolu s 
tím rektorovi předá potřebné podklady, zejména protokol o hlasování a zápis ze zasedání senátu. 

  

Čl.  6 

Návrh na odvolání d ěkana fakulty senátem  

1. Senát může ze závažných důvodů přijmout usnesení o návrhu na odvolání děkana fakulty z 
funkce. Jednání o tomto kroku senát zahájí, požádá-li o to s uvedením konkrétního odůvodnění 
alespoň šest členů senátu. 

2. Hlasování o návrhu na odvolání děkana fakulty z funkce je přípustné teprve poté, kdy senát 

a) schválí po rozpravě usnesení o návrhu na odvolání děkana z funkce a jeho odůvodnění 

b) informuje o tomto usnesení bez zbytečného odkladu děkana fakulty a 

c) od okamžiku doručení usnesení děkanovi uplyne lhůta nejméně 3 týdnů, během níž má děkan 
právo zaujmout k návrhu senátu na odvolání z funkce své stanovisko. 

3. K usnesení o návrhu na odvolání děkana fakulty z funkce je zapotřebí souhlasu nejméně tří 
pětin všech členů senátu. 

4. Rozhodne-li rektor o odvolání děkana fakulty z funkce, zorganizuje senát neprodleně volbu 
nového děkana. Vyžadují-li to mimořádné okolnosti, je senát oprávněn dvoutřetinovou většinou 
hlasů všech členů senátu zkrátit termín stanovený ve článku 5 odst. 3. 

5. O návrhu senátu na odvolání děkana informuje předseda senátu neprodleně rektora; spolu s 
tím rektorovi předá potřebné podklady, zejména protokol o hlasování a zápis ze zasedání senátu. 

  

Část II: Jednací řád senátu  

Čl.  7 



Základní ustanovení  

1. Jednání senátu je veřejné. 

2. Zasedání senátu svolává jeho předseda. Za včasnou informaci o návrhu programu zasedání a 
za přípravu nezbytných písemných podkladů pro jednání odpovídá předsednictvo senátu. 

3. Materiály, které jsou určeny k projednání na zasedání senátu, mají být k disposici členům 
senátu pět pracovních dní před termínem zasedání. Jedná-li se o podklady, které před pro-
jednáváním na zasedání senátu posuzuje senátní komise (zejména z oblasti ekonomických, 
studijních, smluvních a legislativních záležitostí), pak se příslušné jednání komise uskuteční tak, 
aby o jeho výsledcích byl předkladatel informován nejpozději dva pracovní dny před termínem 
zasedání senátu. V mimořádných případech, které nesnesou odkladu, může výjimku z 
ustanovení tohoto odstavce povolit předsednictvo senátu. 

4. Zasedání senátu se konají pravidelně, nejméně jedenkrát za měsíc. Mimořádné zasedání musí 
předseda senátu svolat, požádá-li o to alespoň čtvrtina členů senátu nebo požádá-li o to děkan. 
O svolání mimořádného zasedání musí být členové senátu informováni nejméně 24 hodin 
předem. 

5. Jednání řídí předseda senátu nebo jím pověřený člen senátu (dále jen „předsedající“) podle 
programu schváleného senátem na začátku zasedání. 

6. Senát je usnášeníschopný za přítomnosti nejméně poloviny všech členů senátu. 

7. Jestliže některý z hostů narušuje průběh jednání, může jej předsedající z jednání vykázat. 

  

Čl.  8 

Průběh jednání  

1. Právo hlasovat mají pouze přítomní členové senátu. 

2. Hlasování se provádí o 

a) procedurálních otázkách, 

b) návrzích usnesení, prohlášení, stanovisek a vyjádření (dále jen „usnesení“) a jejich částech, 

c) záležitostech vyjmenovaných v čl. 10 odst. 1 statutu fakulty, 

d) složení komisí senátu. 

3. Hlasuje se veřejně. Tajné hlasování je povinné při volbě předsednictva senátu a při volbě 
kandidáta na děkana. Tajně se hlasuje rovněž tehdy, požádají-li o to alespoň dva členové senátu. 

4. Při hlasování o procedurálních otázkách (odstavec 2 písm. a) rozhoduje prostá většina hlasů 
přítomných členů senátu. Byl-li však vznesen pouze jediný návrh, proti němuž nebyly uplatněny 
žádné námitky či připomínky, považuje se návrh za schválený „tichým souhlasem“. 



5. Při hlasování o návrzích usnesení (odstavec 2 písm. b) a o složení komisí senátu (odstavec 2 
písm. d) rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů senátu. 

6. Při hlasování o těchto vnitřních předpisech fakulty: Statut, Studijní a zkušební řád, Volební a 
jednací řád, Stipendijní řád a Disciplinární řád a při hlasování o záležitostech uvedených v článku 
8 odst. 1 písm. a) a c) statutu fakulty rozhoduje dvoutřetinová většina všech členů senátu. 

7. Ke každému bodu jednání předsedající zahájí diskusi, jejímž cílem je formulace textu 
celkového návrhu dokumentu nebo usnesení, případně jeho variant. Průběh diskuse řídí 
předsedající, který má právo omezit délku diskusního příspěvku nebo stanovit časový limit platný 
pro každý následující diskusní příspěvek. Diskusi nelze ukončit, hlásí-li se o slovo člen senátu s 
výjimkou těch, kteří již vyčerpali stanovený časový limit. 

8. O návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než v jakém byly návrhy podávány. Získá-li jeden 
návrh kvalifikovanou většinu stanovenou v odstavcích 4 až 6, je schválen a o ostatních návrzích 
se již nehlasuje. V opačném případě se ve druhém kole hlasuje o těch návrzích, které v prvním 
kole získaly shodně nejvyšší počet hlasů nebo o návrhu s nejvyšším počtem a všech návrzích s 
druhým nejvyšším počtem hlasů. Před hlasováním ve druhém kole je předsedající povinen 
zopakovat znění všech návrhů, které do druhého kola postoupily a otevřít o těchto návrzích 
diskusi. Nezíská-li žádný z návrhů ve druhém kole kvalifikovanou většinu, postupuje do třetího 
kola návrh s nejvyšším počtem hlasů z druhého kola. Získá-li ve druhém kole nejvyšší počet 
hlasů shodně více návrhů, druhé kolo se po rozpravě opakuje, a to nejvýše jednou. 

9. V případě návrhu rozsáhlejšího dokumentu navrhuje postup jeho projednávání předsedající. 
Návrhy změn jednotlivých bodů tohoto dokumentu, které senát neschválí „tichým souhlasem“, 
jsou schvalovány procedurou popsanou v odstavci 8 s tím, že kvalifikovanou většinou se zde 
rozumí nadpoloviční většina přítomných členů senátu. Po projednání všech návrhů změn se 
dokument jako celek schvaluje podle odstavců 5 a 6.  

 10. V případech, které neřeší odstavce 1 až 9, určuje procedurální postup předsedající. 

  

Čl. 9 

Zvláštní ustanovení  

Pokud na mimořádném zasedání senátu hlasuje všech 5 studentských členů proti spornému 
předmětu hlasování, je tento zamítnut. Předmětem mimořádného zasedání senátu nemůže být 
volba děkana. 

  

Čl. 10 

Zápis  

1. O každém jednání senátu musí být učiněn zápis. Jako „Návrh zápisu“ je zveřejněn nejpozději 
do 8 dnů ode dne zasedání. Znění zápisu schvaluje senát na nejbližším zasedání. „Návrh zápisu“ 
je pak zařazen do archívu senátu a dále se považuje za platný pouze schválený „Zápis“ Za 
sestavení zápisu odpovídá předsednictvo senátu. 



2. V zápisu se uvádí stručný průběh jednání senátu, plné znění přijatých usnesení a způsob 
zveřejnění relevantních dokumentů. 

  

  

  

  

  

  

Část III: Záv ěrečná ustanovení  

  

Čl. 11 

1. Tento řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 22. března 2001 a nabývá platnosti 
dnem schválení akademickým senátem univerzity (§9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých 
školách).  

2. Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2001. 

Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 23. března 2001 

 


