JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU
Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy
ze dne 25. 9. 2018
Akademický senát Evangelické teologické 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“), usnesl na tomto Jednacím
řádu Akademického senátu Evangelické teologické fakulty jako jejím vnitřním předpisu:

Část I
Jednací řád Akademického senátu Evangelické teologické fakulty
Čl. 1
První zasedání v novém funkčním období
1. První zasedání Akademického senátu Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen
„senát“, „fakulta“ a „univerzita“) v novém funkčním období jeho členů svolá předseda senátu
nejpozději do 7 dnů před koncem minulého funkčního období. V případě zániku mandátu všech členů
senátu1 svolává první zasedání senátu děkan.
2. Jednání prvního zasedání senátu řídí nejstarší člen senátu, a to až do chvíle, kdy je zvolen předseda
senátu.
3. Na prvním zasedání senátu volí senát ze svého středu předsedu a jednoho místopředsedu senátu,
kteří tvoří předsednictvo senátu. Členem předsednictva musí být vždy jeden student a jeden
akademický pracovník. Volba předsednictva je tajná a řídí ji tříčlenná komise pro sčítání hlasů
ustavená senátem z řad členů senátu veřejným hlasováním. Návrhy na předsedu a místopředsedu
podávají členové senátu. Kandidáti navržení na členství v předsednictvu musí vyjádřit se svou
kandidaturou souhlas. Při volbě předsednictva se nejprve volí předseda, poté místopředseda. Zvolen
je kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los; losování
provede některý z členů komise pro sčítání hlasů.
Čl. 2
Předsednictvo senátu
1. Předsednictvo senátu je výkonným orgánem senátu.
2. Před koncem funkčního období senátu zaniká členství v předsednictvu senátu:
a) zároveň se zánikem členství v senátu;2
b) vzdáním se členství v předsednictvu v senátu doručeným písemně do rukou předsedy senátu;
c) odvoláním.
3. Člena předsednictva senátu může senát odvolat nadpoloviční většinou všech členů senátu
v tajném hlasování.
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Čl. 11 odst. 1 Volebního řádu senátu fakulty.
Čl. 10 odst. 1 Volebního řádu senátu fakulty.

4. V případě uvedeném v odst. 2 volí senát na svém nejbližším zasedání tajnou volbou nového člena
předsednictva senátu.
5. Předsednictvo senátu se rozhoduje jednomyslně. V případě různosti hlasů rozhoduje senát na
začátku svého nejbližšího zasedání. V neodkladných záležitostech pak rozhoduje předseda senátu a
jeho rozhodnutí podléhá následnému schválení senátu.
6. Předsednictvo senátu zejména:
a) navrhuje program jednotlivých zasedání senátu;
b) připravuje podklady pro jednání a usnášení senátu;
c) svolává zasedání senátu;
d) zajišťuje vyhotovení zápisu z jednání senátu, shromažďuje námitky k němu a opravený zápis
předkládá senátu ke schválení,
e) zajišťuje zveřejnění zápisu z jednání senátu a usnesení senátu;
f) dbá o realizaci usnesení senátu;
g) dbá o řádnou správu a aktualizaci internetových stránek senátu ve veřejné části internetových
stránek fakulty (dále jen „internetové stránky senátu“);
h) pečuje o řádnou archivaci zápisů a usnesení senátu;
i) plní úkoly, jimiž bylo pověřeno senátem.
7. Předsednictvo senátu zastupuje senát navenek.
8. Předsednictvo senátu se schází podle potřeby.

Čl. 3
Komise senátu
Senát si pro svoji práci může ustanovit stálé či dočasné komise.

Čl. 4
Řádná a mimořádná zasedání senátu
1. Zasedání senátu jsou veřejně přístupná.3
2. Senát se schází nejméně třikrát za semestr.
3. Časový plán zasedání senátu schvaluje senát na dva semestry dopředu. S časovým plánem
zasedání senátu jsou seznámeni všichni členové senátu, děkan, proděkani a tajemník fakulty. Časový
plán je uveřejněn na internetových stránkách senátu.
4. Řádné zasedání senátu svolá předseda senátu podle schváleného časového plánu.
5. Program zasedání senátu a předkládané návrhy jsou uveřejněny na internetových stránkách senátu
nejméně 7 dní před řádným zasedáním senátu.
6. 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 internetových stránkách senátu nejméně 3 dni před mimořádným zasedáním senátu.
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§ 26 odst. 4 zákona.

Čl. 5
Program jednání senátu
1. Program jednání jednotlivých zasedání senátu vychází 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 7 dní před
řádným zasedáním senátu a nejméně 3 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 doplnění programu.

Čl. 6
Jednání senátu
1. Jednání je možno zahájit, je‐li přítomna nejméně polovina všech členů senátu. Nesejde‐li se do 15
minut potřebný počet členů senátu, určí předseda náhradní termín zasedání senátu.
2. Jednání senátu řídí předseda senátu nebo jím pověřený člen senátu (dále jen „předsedající“).
3. K jednotlivým bodům programu se koná rozprava. V rozpravě může vystoupit každý člen senátu a
každý ze zvolených náhradníků splňujících podmínku dle čl. 8 odst. 5 Volebního řádu senátu. Se
souhlasem senátu může v rozpravě vystoupit také kterýkoli přítomný člen akademické obce fakulty či
jiný zaměstnanec univerzity zařazený na fakultě.
4. Rektor, prorektor, kvestor, děkan, proděkan, tajemník fakulty, vedoucí katedry a ředitel
vysokoškolského ústavu mají právo vystoupit během jednání senátu, kdykoli o to požádají.4

Čl. 7
Usnesení senátu
1. Senát rozhoduje usnesením.
2. Senát je způsobilý se usnášet, 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.5
3. Usnesení k projednávaným záležitostem přijímá senát na základě návrhu předloženého zpravidla v
písemné formě.
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,
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§ 26 odst. 2 zákona a čl. 11 odst. 7 Statutu fakulty.
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hlasuje se hlasovacími lístky. Konkrétní obsah hlasovacího lístku a způsob vyznačení volby projedná
senát před začátkem hlasování. Výsledek tajného hlasování zjišťuje tříčlenná komise pro sčítání hlasů
ustavená senátem z řad členů senátu veřejným hlasováním.
6. Usnesení nabývá účinnosti okamžikem schválení, nestanoví‐li se v něm výslovně jinak.
7. Usnesení se zveřejňují na internetových stránkách fakulty nejpozději do 14 dnů od jejich přijetí.
Předseda nebo jím pověřený člen senátu neprodleně seznámí s obsahem usnesení ty osoby či orgány,
kterých se usnesení týká.

Čl. 8
Zápis z jednání senátu
1. O každém jednání se pořizuje zápis. Zapisovatele určí předsedající jednání senátu.
2. V zápisu se uvádí zejména termín zasedání, kdo ze členů senátu byl přítomen, kdo byl omluven,
kdo byl na jednání senátu přizván, kdo byl předsedajícím, jaký byl program jednání a pořadí jeho
bodů, kdo přednesl úvodní slovo k jednotlivým bodům pořadu, průběh rozpravy k jednotlivým
bodům, jaká usnesení byla přijata a jaké byly číselné výsledky hlasování. Ze záznamu výsledků
hlasování, s výjimkou tajného hlasování dle čl. 7 odst. 5 tohoto řádu, musí být zřejmé, jak který ze
členů senátu hlasoval.
3. Správnost zápisu ověřuje předsedající.
4. Návrh zápisu se zasílá elektronicky členům senátu a děkanovi zpravidla do druhého dne ode dne
zasedání, nejpozději však 7 dnů přede dnem nejbližšího příštího zasedání senátu. Zveřejňuje se také
na internetových stránkách fakulty, a to zpravidla do druhého dne, nejpozději však 7 dnů přede dnem
následujícího zasedání senátu.
5. Námitky proti zápisu lze zaslat elektronicky předsednictvu senátu nejpozději do 7 dnů od rozeslání
návrhu. Evidenci námitek, jejich zapracování a předložení opraveného zápisu příštímu zasedání
senátu zajišťuje předsednictvo senátu. O námitkách senát rozhodne hlasováním. Je‐li přijata námitka
k návrhu zápisu, změněný zápis je neprodleně zveřejněn na internetových stránkách fakulty, kde
nahrazuje návrh zápisu dle odst. 4. Nejsou‐li senátu podány žádné námitky, platí, že návrh zápisu byl
schválen zveřejněním.
6. Zápis se zapracováním případných změn podepisuje předseda nebo jím pověřený místopředseda.
Proti takto projednanému zápisu není možné podávat další námitky. Předsednictvo senátu zajišťuje
archivaci podepsaných zápisů a usnesení senátu.

Část II
Volba kandidáta na funkci děkana Evangelické teologické fakulty
Čl. 9
Vyhlášení volby a navrhování kandidátů
1. Volbu kandidáta na funkci děkana vyhlašuje senát tak, aby se konala nejdříve 5 měsíců a nejpozději
3 měsíce před uplynutím funkčního období děkana. Termín zasedání senátu, při kterém proběhne
volba, jakož i způsob, jak je možno navrhovat kandidáty, se zveřejní ve veřejné části internetových
stránek fakulty nejméně 40 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 Volebního řádu senátu.
3. Návrh na kandidáta na funkci děkana má právo podat každý člen akademické obce fakulty.6 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.
Čl. 10
Předvolební shromáždění
Volební komise svolává týden před konáním volby předvolební shromáždění, na němž navržení
představí akademické obci sebe a svůj program.

Čl. 11
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.7
2. V případě, že ani jeden z navržených není v prvním kole zvolen, koná se druhé kolo volby. Do
druhého kola postupují dva či více navržených, kteří shodně dosáhli nejvyššího počtu hlasů, nebo
jeden navržený s nejvyšším počtem hlasů a navržení, kteří získali druhý nejvyšší počet hlasů.
3. V případě nezvolení kandidáta na funkci děkana 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 3 hlasovacích kolech, vyhlásí senát neprodleně
novou volbu. Tato volba se koná nejdříve do 20, nejpozději do 30 dnů ode dne konání voleb, při nichž
nebyl kandidát zvolen. Nové návrhy se podávají nejpozději do 10 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. Návrh na jmenování děkana předá předseda senátu rektorovi do 3 dnů ode dne konání voleb.
Výsledky voleb zveřejní na internetových stránkách fakulty.

Čl. 12
Návrh na odvolání děkana
1. Podnět k hlasování o návrhu na odvolání děkana může podat nejméně jedna třetina členů senátu,
nebo jedna desetina členů akademické obce fakulty.
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2. S návrhem na usnesení o návrhu na odvolání děkana fakulty musí být členové akademického
senátu seznámeni nejméně 30 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.8

Část III
Závěrečná ustanovení
Čl. 13
Závěrečná ustanovení
1. Zrušují se čl. 13–25 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Evangelické teologické
fakulty ze dne 11. října 2007.
2. Tento řád byl schválen Akademickým senátem Evangelické teologické fakulty dne 25. září 2018.
3. Tento řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy.9
4. Tento řád nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy nabyl platnosti.

Jan Kranát, PhD.
Předseda Akademického senátu UK ETF

Doc. Jiří Mrázek, Th.D.
děkan UK ETF

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda Akademického senátu UK
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§ 27 odst. 4 zákona.
Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tento řád dne 14. prosince 2018.

