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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 

 
ZMĚNA A DOPLNĚNÍ 

VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU 
AKADEMICKÉHO SENÁTU  

FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ 
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 

 
Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 
písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), v platném znění usnesl na této změně a doplnění Volebního a 

jednacího řádu akademického senátu Fakulty humanitních studií, 
 jako jejím vnitřním předpisu: 

 
 

Článek 1 
Změna a doplnění Volebního a jednacího řádu akademického senátu Fakulty 

humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 
Volební a jednací řád akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy 
v Praze se mění takto: 

1. V Článku 1 odst. 1 písm. a) se slova „čl. 7“ vypouštějí. 

2. Článek 1 odst. 1 písm. c) zní: „usnášení se o návrhu na jmenování děkana fakulty a 
přijímání návrhu na jeho odvolání z funkce.“ 

3. V Článku 1 odst. 2 první věta zní: „Senát tvoří 13 členů, kteří jsou voleni v přímých a 
tajných volbách akademickou obcí fakulty (dále jen „akademická obec“) podle Statutu 
fakulty z řad jejích členů.“ 

4. Článek 1 odst. 5 zní: „Senát se usnáší o návrhu na jmenování děkanem fakulty, 
popřípadě rozhoduje o návrhu na odvolání děkana fakulty z funkce tajným hlasováním.“ 

5. Nadpis Části I. zní: „Volební řád senátu“ 
6. V Článku 2 odst. 1 větě druhé se dvakrát vypouští slova „volební“, slovo „ve“ se 

nahrazuje slovem „v“.  

7. V Článku 2 odst. 1 větě čtvrté se vypouští slovo „Volební“.  

8. V Článku 2 odst. 1 větě čtvrté se interpunkce „ ,“ nahrazuje slovem „a“.  

9. V Článku 2 odst. 3 poslední věta zní: „Volební protokol podepisuje předseda a alespoň 
dva členové komise.“ 

10. V Článku 3 se za 11. odstavec vkládá nový 12. odstavec, který včetně s poznámkou zní: 
„Podmínky, za kterých členství v senátu nezaniká studentovi, který řádně ukončil studium 
a je přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu, je stanoveno v 
čl. 48 odst. 2 Volebního a jednacího řádu akademického senátu univerzity.“1) 

11. V Článku 3 se dosavadní 12. odstavec označuje jako 13. odstavec. 

                                                 
1)  § 26 odst. 3 zákona o vysokých školách. 
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12. Článek 5 včetně nadpisu zní:  

„Návrh na jmenování děkana fakulty“ 
1. Senát se usnáší o návrhu na jmenování děkana fakulty (v tomto článku dále jen „návrh 

kandidáta“) tajným hlasováním a předkládá návrh kandidáta rektorovi.  
2. Senát nejpozději 60 dní před dnem usnesení o návrhu kandidáta (v tomto článku dále jen 

„volba kandidáta“) vyzve akademickou obec k podávání návrhů osob, které by mohly být 
jmenovány děkanem fakulty (v tomto článku dále jen „navržený“) a vyhlásí termín 
volebního zasedání.  

3. Navrženého může navrhnout nejméně 10 členů akademické obce, návrh musí obsahovat  
a) souhlas navrženého, 
b) stručný životopis navrženého, 
c) stručné teze volebního programu navrženého.  

Návrhy musí být podány senátu nejpozději do 30 dnů před dnem volby. Předsednictvo 
senátu zajistí obeznámení členů senátu s podanými návrhy.  

4. Navržení, u nichž byly splněny požadavky podle odstavce 3, mohou ve 30 denní lhůtě 
před dnem volby vystoupit na předvolebním zasedání senátu, které se uskuteční, pokud 
není vyhlášeno jako řádné zasedání, nejméně 7 dní před dnem volby. Informování 
akademické obce o volebních programech navržených je v kompetenci navržených ve 
zmíněné 30 denní lhůtě před dnem voleb. Na volebním zasedání senátu nejsou vystoupení 
navržených přípustná. 

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

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

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

13. Nadpis Článku 6 zní: „Návrh na odvolání děkana fakulty z funkce“ 
14. V Článku 6 odst. 1. se v první větě za slovo „funkce“ doplňují slova „(v tomto článku 

dále jen „návrh“)“ 
15. V Článku 6 odst. 1 se ve druhé větě vypouští slova „na odvolání děkana“. 
16. V Článku 6 odst. 4 se vypouštějí slova „na odvolání děkana fakulty z funkce“. 

17. V Článku 6 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“. 

18. V Článku 8 odst. 2 písm. c) se na konci nahrazuje interpunkce „ ,“ slovem „a“. 

19. V Článku 8 odst. 3 se slova „volbě kandidáta na děkana“ nahrazují slovy „usnášení o 
návrhu na jmenování děkana fakulty“.  
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Článek 2 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento vnitřní předpis byl schválen akademickým senátem Fakulty humanitních studií 
Univerzity Karlovy v Praze dne 5. června 2012 a nabývá platnosti dnem schválení 
akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze.2) 

 
2. Tento řád nabývá účinnosti dnem nabytí platnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Aleš Svoboda, v.r. 
předseda AS FHS UK 

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc., v.r. 
děkan FHS UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2) §9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento 

řád dne .................................................... . 




