UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA
Černá 9, 115 55 Praha 1

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU
Akademický senát Evangelické teologické fakulty se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33
odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších
předpisů, usnesl na tomto Volebním a jednacím řádu Akademického senátu
Evangelické teologické fakulty jako jejím vnitřním předpisu:
Část I
Volby do Akademického senátu Evangelické teologické fakulty
Čl. 1
1. Akademický senát Evangelické teologické fakulty (dále jen „senát“ a „fakulta“) je
volen členy akademické obce fakulty v rovných, přímých a tajných volbách.1
2. Senát tvoří pět zástupců akademických pracovníků fakulty a pět zástupců studentů
zapsaných na fakultě. Akademičtí pracovníci a studenti volí své zástupce do senátu
odděleně.2
3. Funkční období členů senátu je dvouleté a počíná běžet vždy od 1. října roku,
v němž se konaly volby do senátu.
Čl. 2 Vyhlášení voleb
1. Akademický senát vyhlašuje volby nejpozději tři měsíce před koncem jeho
funkčního období. Volby se konají nejpozději 15. den před uplynutím jeho funkčního
období.
2. Usnesení o vyhlášení voleb se zveřejňuje na úřední desce fakulty.
Čl. 3 Volební komise
1. Pro organizaci voleb ustaví senát nejméně tříčlennou volební komisi, která ze svého
středu zvolí předsedu. Členem komise musí být nejméně jeden student a jeden
akademický pracovník.
2. Členem komise nemohou být navržení kandidáti do senátu.
3. První zasedání volební komise svolá předseda senátu.
4. Volební komise řídí volby a dohlíží na jejich řádný průběh. Dbá o dostatečné a
včasné informování akademické obce o termínu a pravidlech konání voleb,
shromažďuje návrhy na kandidáty, sestavuje kandidátku, zajišťuje průběh hlasování a
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sčítá hlasy.

Čl. 4 Kandidáti

1. Právo kandidovat mají všichni členové akademické obce fakulty s výjimkou osob
podle čl. 11, odst. 7 Statutu fakulty.
2. Navrhovat kandidáty může kterýkoli člen akademické obce fakulty. Návrhy
kandidátů se podávají písemnou formou členům volební komise. Návrh musí
obsahovat:
1. jméno a příjmení kandidáta;
2. pracoviště kandidáta (u akademických pracovníků), nebo obor a ročník studia
(u studentů);
3. Návrhy kandidátů je možno podávat nejpozději do deseti dnů před prvním dnem
konání voleb.
4. Volební komise si vyžádá písemný souhlas navrženého kandidáta.
5. Seznam navržených kandidátů zveřejní volební komise na úřední desce nejpozději
sedm dní před prvním dnem konání voleb.
Čl. 5 Volební seznamy
1. Děkanát fakulty vypracuje a nejpozději do sedmi dnů před prvním dnem konání
voleb předá předsedovi senátu seznam studentů, kteří jsou členy akademické obce
fakulty, a to podle zařazení do jednotlivých studijních oborů, a seznam akademických
pracovníků, kteří jsou členy akademické obce fakulty. Volební komise zajistí, aby
student, který je zapsán do více studijních oborů, byl zapsán pouze do jednoho
seznamu.
2. Předseda senátu předá tyto seznamy předsedovi volební komise.
Čl. 6 Volební okrsky a volební místnosti
1. Zároveň s vyhlášením voleb určí senát jednotlivé volební okrsky a volební
místnosti. Rozdělení do volebních okrsků se u studentů řídí podle zařazení studenta
do studijního programu a umístění volební místnosti podle fakultních pracovišť, kde
probíhá většina výuky pro tyto programy.
2. Volební komise zajistí včasné informování členů akademické obce fakulty o
příslušnosti do volebního okrsku a o umístění příslušné volební místnosti.
Čl. 7

Předvolební shromáždění

Nejpozději v den konání voleb uspořádá volební komise předvolební shromáždění pro
členy akademické obce, na němž mohou navrhovaní kandidáti představit sebe i svůj
volební program.
Čl. 8 Termín a průběh voleb
1. Volby se konají v nejméně dvou a nejvíce třech po sobě jdoucích dnech v období,
kdy se koná pravidelná výuka, a to v každém dni po dobu nejméně tří hodin.
2. Volební místnosti musí být vybaveny zapečetěnou volební schránkou pro hlasování
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pro akademické pracovníky fakulty a zapečetěnou volební schránkou pro hlasování
pro studenty fakulty, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, psacími potřebami a
prostorem pro úpravu hlasovacích lístků.
3. Po příchodu do volební místnosti prokáže volič svou totožnost členům volební
komise.
4. V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků zakroužkuje volič na hlasovacím
lístku pořadová čísla kandidátů. Volič může zakroužkovat nejvýše pět kandidátů.
5. Hlasovací lístek je neplatný, jsou-li pořadová čísla nebo jména kandidátů
přeškrtána, jsou-li na hlasovací lístek dopsáni další kandidáti nebo je-li
zakroužkováno více než pět kandidátů, případně je-li hlasovací lístek upraven jiným
způsobem.
6. Upravený hlasovací lístek vloží volič do schránky pro hlasování.
Čl. 9 Výsledky voleb
1. Bezprostředně po skončení hlasování sečte volební komise hlasy ze všech volebních
místností a vyhotoví protokolární zápis o průběhu a výsledcích hlasování, který
členové komise podepíší. Výsledek voleb zveřejní do 48 hodin na úřední desce fakulty
a na webových stránkách senátu.
2. Členy senátu se stávají kandidáti, kteří získali nejvyšší počet platně odevzdaných
hlasů.
3. O pořadí kandidátů, kteří ve volbách obdrželi shodný počet hlasů, rozhoduje los.
Losování provede předseda volební komise.
4. Kandidáti, kteří nezískali mandát, se stávají náhradníky. Jejich pořadí je určeno
počtem získaných hlasů.
5. Kandidáti z řad studentů, kteří jsou zapsáni ve studijních oborech, jejichž studenti
nemají podle výsledků voleb v senátu zastoupení, a kteří mezi kandidáty z téhož
studijního oboru získali nejvyšší počet hlasů, budou zváni na zasedání senátu a
mohou se jich účastnit s hlasem poradním.
Čl. 10 Stížnosti na průběh voleb a opakování voleb
1. Stížnost na průběh voleb může podat volební komisi kterýkoli člen akademické
obce v písemné formě s uvedením důvodů nejpozději do tří dnů ode dne vyhlášení
výsledků voleb. O její oprávněnosti rozhodne mimořádné zasedání senátu svolané
nejpozději do šesti dnů ode dne doručení stížnosti.
2. Došlo-li v průběhu voleb k takovému pochybení, které mohlo mít vliv na výsledky
voleb, volby se opakují. Opakované volby vyhlásí senát neprodleně a konají se
nejpozději do třiceti dnů od vyhlášení. Funkční období současného senátu v takovém
případě neskončí dříve než dvanáctý den po posledním dni konání opakovaných
voleb.
Čl. 11 Zánik mandátu člena senátu
1. Člen senátu pozbývá svého mandátu:3
a) skončením funkčního období;
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b) vzdáním se mandátu;
c) zánikem členství v akademické obci;
d) odvoláním;
2. Odvolán může být člen senátu, pokud se bez omluvy neúčastnil čtyř po sobě
jdoucích zasedání senátu. Návrh na odvolání člena senátu může podat kterýkoli člen
senátu. O odvolání člena senátu rozhoduje senát v tajném hlasování dvoutřetinovou
většinou všech svých členů.
3. Na uvolněné místo v senátu postupuje náhradník. V případě, že na uvolněné místo
v senátu náhradník není, vyhlásí senát doplňovací volby. Doplňovací volby se
nemusejí konat v případě, že místo bylo uvolněno v posledních šesti měsících
funkčního období senátu a jestliže se na tom usnese senát. Pro doplňovací volby se
přiměřeně použijí ustanovení o volbách.
Čl. 12 Zánik funkčního období v důsledku nečinnosti senátu
1. Funkční období všech členů akademického senátu fakulty skončí, jestliže
akademický senát po dobu šesti měsíců nekoná podle příslušných ustanovení zákona
o vysokých školách. Děkan nejpozději do třiceti dnů vyhlásí nové volby.4
2. V případě vyhlášení nových voleb podle odst. 1 ustaví volební komisi děkan.
V tomto případě rozhoduje děkan též o stížnostech na průběh voleb, případně
vyhlašuje opakované volby.
Část II
Volba kandidáta na funkci děkana Evangelické teologické fakulty
Čl. 13 Vyhlášení volby a navrhování kandidátů
1. Volbu kandidáta na funkci děkana vyhlašuje senát tak, aby se konala nejdříve pět
měsíců a nejpozději tři měsíce před uplynutím funkčního období děkana. Termín
zasedání senátu, při kterém proběhne volba, jakož i způsob, jak je možno navrhovat
kandidáty, se zveřejní na úřední desce fakulty nejméně čtyřicet dní před tímto
zasedáním.
2. Senát zřizuje k volbě kandidáta na funkci děkana fakulty ze svého středu tříčlennou
volební komisi. Pro práci a ustavení volební komise se přiměřeně použije ustanovení
čl. 3.
3. Kandidáta na funkci děkana má právo navrhnout každý člen akademické obce
fakulty.5 Návrh se předkládá nejpozději do čtrnácti dnů přede dnem konání voleb
volební komisi, musí mít písemnou formu a musí obsahovat jméno a příjmení
navrhovaného kandidáta.
4. Volební komise si vyžádá písemný souhlas navrhovaného kandidáta.
Čl. 14 Předvolební shromáždění
Volební komise svolává týden před konáním volby předvolební shromáždění, na
němž navržení kandidáti představí akademické obci sebe i svůj program.
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Čl. 15 Průběh volby kandidáta na funkci děkana fakulty
1. Kandidáta na funkci děkana fakulty volí senát v tajném hlasování nejvýše ve třech
kolech. Volby řídí volební komise. Ke zvolení kandidáta je zapotřebí nadpoloviční
většiny hlasů všech členů senátu.6
2. V případě, že ani jeden z kandidátů není v prvním kole zvolen, koná se druhé kolo
volby. Do druhého kola postupují dva či více kandidátů, kteří shodně dosáhli
nejvyššího počtu hlasů, nebo jeden kandidát s nejvyšším počtem hlasů a kandidáti,
kteří získali druhý nejvyšší počet hlasů.
3. V případě nezvolení kandidáta ve druhém kole dojde po rozpravě k opakovanému
hlasování ve třetím kole podle pravidla uvedeného v odst. 2 uplatněného na výsledky
druhého kola.
4. Nedojde-li ke zvolení kandidáta na funkci děkana ve třech hlasovacích kolech,
vyhlásí senát neprodleně novou volbu. Tato volba se koná nejdříve do dvaceti,
nejpozději do třiceti dnů ode dne konání voleb, při nichž nebyl zvolen žádný kandidát.
Nové návrhy kandidátů se podávají nejpozději do deseti dnů přede dnem konání
nových voleb.
5. O každém kole hlasování a o výsledku voleb pořizuje volební komise protokolární
zápis, který předá předsednictvu senátu.
6. Písemný návrh na jmenování děkana společně se zápisem o jednání senátu a
protokolu o hlasování předá předseda senátu rektorovi Univerzity Karlovy do tří dnů
ode dne konání voleb. Výsledky voleb zveřejní na úřední desce fakulty
Čl. 16 Návrh na odvolání děkana
1. Podnět k hlasování o návrhu na odvolání děkana může podat nejméně jedna třetina
členů akademického senátu fakulty, nebo jedna desetina členů akademické obce
fakulty.
2. S návrhem na usnesení o návrhu na odvolání děkana fakulty musí být členové
akademického senátu seznámeni nejméně třicet dnů před hlasováním o tomto
návrhu. Předseda senátu neprodleně informuje o tomto návrhu děkana.
3. Hlasování o usnesení o návrhu na odvolání děkana je tajné. Ke schválení usnesení
je nutný souhlas třípětinové většiny všech členů senátu.7
Část III
Jednací řád Akademického senátu Evangelické teologické fakulty
Čl. 17 Ustavující zasedání senátu
1. Ustavující zasedání senátu svolá předseda odstupujícího senátu nejpozději do
čtrnácti dnů od konce funkčního období odstupujícího senátu.
2. Jednání ustavujícího zasedání senátu řídí nejstarší člen senátu, a to až do chvíle,
kdy je zvolen předseda senátu.
3. Na ustavujícím zasedání senátu volí senát ze svého středu předsedu a jednoho
místopředsedu senátu, kteří tvoří předsednictvo senátu. Volba předsednictva je tajná
a řídí ji senátem ustanovená tříčlenná volební komise složená ze členů senátu.
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Členem předsednictva musí být vždy jeden student a jeden akademický pracovník.
Kandidáti navržení na členství v předsednictvu musí vyjádřit se svou kandidaturou
souhlas.
Čl. 18 Předsednictvo senátu
1. Předsednictvo senátu je výkonným orgánem senátu.
2. Před koncem funkčního období senátu zaniká členství v předsednictvu senátu:
a) zároveň se zánikem mandátu člena senátu;
b) vzdáním se členství v předsednictvu v senátu;
c) odvoláním.
Člena předsednictva senátu může senát odvolat nadpoloviční většinou všech členů
senátu.
3. V případě uvedeném v odst. 2 volí senát na svém nejbližším zasedání tajnou volbou
nového člena předsednictva senátu.
4. Předsednictvo senátu zejména:
a) navrhuje program jednotlivých zasedání senátu;
b) připravuje podklady pro jednání a usnášení senátu;
c) svolává zasedání senátu;
d) zajišťuje zveřejnění zápisu a usnesení z jednání senátu;
e) dbá o realizaci usnesení senátu;
f) dbá o řádnou správu a aktualizaci webových stránek senátu;
g) pečuje o řádnou archivaci zápisů a usnesení senátu;
h) plní úkoly, jimiž bylo pověřeno senátem.
5. Předsednictvo senátu zastupuje senát navenek.
6. Předsednictvo senátu se schází podle potřeby.
Čl. 19 Komise senátu
Senát si pro svoji práci může ustanovit stálé či příležitostné komise.
Čl. 20 Řádná a mimořádná zasedání senátu
1. Senát se schází nejméně třikrát za semestr.8
2. Časový plán zasedání senátu schvaluje senát na dva semestry dopředu. S časovým
plánem zasedání senátu jsou seznámeni všichni členové senátu a děkan, proděkan a
tajemník fakulty. Časový plán je uveřejněn na webových stránkách senátu.
3. Řádné zasedání senátu svolá předseda senátu podle schváleného časového plánu.
4. Termín a program zasedání senátu je uveřejněn na webových stránkách senátu
nejméně pět dní před řádným zasedáním senátu.
5. Mimořádné zasedání senátu svolá předseda senátu v případě, že o to požádá děkan
fakulty nebo nejméně jedna třetina členů senátu. Termín a program mimořádného
zasedání senátu je uveřejněn na webových stránkách senátu nejméně tři dni před
mimořádným zasedáním senátu.
6. Zasedání senátu jsou veřejně přístupná.9
8
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Čl. 21 Program jednání senátu
1. Program jednání jednotlivých zasedání senátu vychází především ze zákona o
vysokých školách, ze statutu fakulty, z usnesení senátu, z návrhů jiných orgánů
fakulty, z návrhů předsednictva, z návrhů členů senátu a z návrhů členů akademické
obce fakulty.
2. S navrženým programem jednání senátu musí být členové senátu seznámeni
nejméně pět dní před řádným zasedáním senátu a nejméně tři dny před mimořádným
zasedáním senátu. V naléhavých případech může předsednictvo návrh dodatečně
doplnit nebo změnit.
3. V úvodu svého jednání schvaluje senát program jednání senátu. Členové senátu
mohou navrhnout změny a doplňky programu.
Čl. 22 Jednání senátu
1. Jednání je možno zahájit, je-li přítomna nejméně polovina všech členů senátu.
Není-li tomu tak, určí předseda senátu náhradní termín zasedání senátu.
2. Jednání senátu řídí předseda senátu, místopředseda senátu, případně jiný
pověřený člen senátu.
3. K jednotlivým bodům programu se koná rozprava. V rozpravě může se souhlasem
senátu vystoupit kterýkoli přítomný člen akademické obce fakulty či technickohospodářský pracovník fakulty.
4. Děkan, proděkan a tajemník fakulty má právo vystoupit během jednání senátu,
kdykoli o to požádá.10
Čl. 23 Usnesení senátu
1. Senát rozhoduje usnesením.
2. Není-li stanoveno jinak, je senát způsobilý usnášet se, je-li přítomna nejméně
polovina všech členů senátu. Usnesení je přijato, vysloví-li se pro ně v hlasování
nadpoloviční většina přítomných členů senátu, není-li stanoveno jinak.11
3. Usnesení k projednávaným záležitostem přijímá senát na základě návrhu
předloženého zpravidla v písemné formě. Přesnou formulací návrhu může být
pověřena skupina členů senátu.
4. Byl-li členy senátu podán jeden nebo více protinávrhů, hlasuje se nejdříve o návrhu
podaném naposled.
5. O návrzích usnesení se hlasuje zdvižením ruky. Stanoví-li tak zákon, příslušné
vnitřní předpisy či usnesl-li se tak senát, je hlasování tajné. Hlasování o osobách je
vždy tajné. Je-li hlasování tajné, hlasuje se hlasovacími lístky. Konkrétní obsah
hlasovacího lístku a způsob vyznačení volby projedná senát před začátkem hlasování.
Výsledek tajného hlasování zjišťuje tříčlenná volební komise z řad členů senátu,
ustavená senátem veřejným hlasováním.
6. Usnesení nabývá platnosti okamžikem schválení, nestanoví-li se v něm výslovně
jinak.
7. Usnesení senátu podepisuje předseda nebo jím pověřený místopředseda. Usnesení
se uveřejňují na webových stránkách senátu nejpozději do čtrnácti dnů po dni
10
11

Čl. 11 odst. 7 Statutu UK ETF
Čl. 11, odst. 17 Statutu UK ETF (je-li platný statut, který je na www stránkách fakulty
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zasedání senátu. Předseda nebo jím pověřený člen senátu neprodleně seznámí s
obsahem usnesení ty osoby či orgány, kterých se usnesení týká.
Čl. 24 Zápis z jednání senátu
1. O každém jednání se pořizuje zápis. Zapisovatele určí předsedající jednání senátu.
2. Zápis z jednání senátu schvaluje senát na konci téhož zasedání, o němž byl zápis
pořizován. V případě výhrad k některému z bodů návrhu zápisu může být se
souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů senátu v návrhu zápisu provedena
oprava. Schválený zápis podepisuje předseda nebo jím pověřený místopředseda.
3. Zápis z jednání senátu je uveřejněn na webových stránkách senátu do čtrnácti dnů
ode dne zasedání senátu.
4. Předsednictvo senátu zajišťuje archivaci zápisů a podepsaných usnesení senátu.
Část IV.
Závěrečná ustanovení
Čl. 25 Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu Evangelické teologické
fakulty ze dne 17. září 1999.
2. Tento řád byl schválen Akademickým senátem Evangelické teologické fakulty dne
11. října 2007
3. Tento řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity
Karlovy.12
4. Tento řád nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy nabyl platnosti.

Mgr. Ondřej Macek
místopředseda AS UK-ETF
za
Jan Kranát, PhD.
předseda akademického senátu UK-ETF

Doc. ThDr. Martin Prudký
děkan UK-ETF

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
předseda akademického senátu univerzity

12

Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze schválil tento řád dne 12. října 2007.
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