UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Volební a jednací řád akademického senátu
Husitské teologické fakulty

Akademický senát Husitské teologické fakulty
se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. d) 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 Husitské teologické fakulty,
jako jejím vnitřním předpisu:

ČÁST I.
Volby do akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy

Čl. 1
Vyhlášení voleb
1. Volby do AS vyhlašuje předseda AS. V případě, že AS po dobu 6 měsíců nezasedá,
vyhlašuje volby děkan.
2. Odstupující AS navrhne a schválí předsedy a členy volební komise. Volební komise je
nejméně tříčlenná.
3. Volební komise připraví kandidátky a volební lístky. Kandidátky navrhují členové
akademické obce předsedům volebních komisí.
4. Volby probíhají ve dvou sborech (čl. 7 odst. 4 statutu fakulty).

Čl. 2
Termín voleb
1. Volby se konají každý rok nejméně 14 dní před uplynutím volebního období. Přesné
datum konání voleb bude vyvěšeno na tabuli AS.
2. Výsledky voleb musí být zveřejněny nejpozději 1 den před uplynutím volebního období
AS.
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Čl. 3
Průběh voleb
1. Volby do AS HTF UK jsou tajné.
2. V 1. a ve 2. kole označí každý volič na hlasovacím lístku tolik kandidátů, kolik je v dané
části AS volených míst.
3. Zvolen je ten z kandidátů, který v 1. případně v 2. kole získal prostou většinu
z odevzdaných hlasů a to při splnění minimálně 30% účasti členů akademické obce. Ve 3.
kole je zvolen kandidát prostou většinou hlasů bez ohledu na účast členů akademické
obce.
4. Při rovnosti hlasů rozhoduje los.

Čl. 4
Náhradníci
1. Ti z kandidátů, kteří získali největší počet hlasů z poražených kandidátů, jsou zvoleni jako
náhradníci. Nezvolení kandidáti jsou seřazeni podle počtu získaných hlasů.
2. Náhradník se ujímá funkce ve chvíli, kdy se z jakéhokoli důvodu uvolní trvale mandát
člena AS v dané části.
3. Náhradníci jsou zvoleni vždy na dané období. Je-li po dosazení náhradníků stále v
AS volný mandát, vypíše AS nové mimořádné volby.

Čl. 5
Mimořádné volby
1. Mimořádné volby vyhlásí AS nejpozději 14 dní po uvolnění mandátu.
2. Průběh voleb je analogický s volbou řádnou.

Čl. 6
Odvolání, zánik mandátu
1. AS může na základě písemného návrhu minimálně 1/2 všech členů akademické obce HTF
vyhlásit hlasování o odvolání člena AS.
2. Pro odvolání je potřeba souhlasu 3/4 většiny všech členů akademické obce HTF UK.
3. Hlasování o odvolání je tajné.

Čl. 7
Přechodná ustanovení
1. Funkční období členů AS zvolených v březnu 1998 končí 28. 2. 2000.
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2. Funkční období prvního sboru AS končí 28. 2. 2000 a dále vždy 28. 2. každého sudého
roku.
3. Funkční období druhého sboru AS končí 28. 2. 2001 a dále vždy 28. 2. každého lichého
roku.

ČÁST II.
Volba děkana fakulty a vyjadřování se ke jmenování proděkanů

Čl. 8
Vyhlášení řádných voleb na funkci děkana fakulty
1. Volby kandidáta na funkci děkana fakulty vyhlašuje akademický senát Husitské teologické
fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „AS “) nejméně 2 měsíce před ukončením volebního
období děkana.
2. Vyhlášením se rozumí písemné oznámení AS, které fakticky zahajuje volby. Součástí tohoto
vyhlášení je zpravidla oznámení AS akademické obci, kde je stanovena doba pro navrhování
kandidátů a přesné datum voleb.
3. Návrhy na funkci děkana může dát každý člen akademické obce písemně členu
akademického senátu, který jej předá předsedovi AS a ten razítkem a podpisem návrh
zaregistruje.
4. Uzavření kandidátky se koná nejméně jeden měsíc před samotnou volbou. Po tomto datu již
nemůže být zaregistrován nový návrh, ledaže by navržený kandidát odstoupil nebo zemřel.
V tom případě se termín uzavření kandidátky posunuje o čtrnáctidenní lhůtu.
5. Volby jsou neplatné koná-li se volba dříve než 1měsíc od uzavření kandidátky, nejde-li o
volbu mimořádnou. V tom případě dojde k vyhlášení voleb podle článku 2 tohoto volebního
řádu.

Čl. 9
Vyhlášení mimořádných voleb na funkci děkana fakulty
Dojde-li před uplynutím funkčního období k uvolnění funkce děkana fakulty, je postup
vyhlašování mimořádných voleb totožný s volbou řádnou. Lhůty stanovené pro
mimořádnou volbu je možné usnesením AS zkrátit maximálně na 1/2. Proběhne-li volba
dříve, než je stanoveno v tomto řádu, je tato volba neplatná.

Čl. 10
Představení kandidátů akademické obci
Předseda AS zpravidla 14 dní před samotnou volbou vyzve kandidáty, aby se představili
akademické obci fakulty.
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Čl. 11
Vlastní volba
1. Volby na funkci děkana fakulty jsou tajné a přímé.
2. Na schůzi AS, při které má být zvolen kandidát na děkana fakulty, připraví místopředseda
AS volební lístky se jmény zaregistrovaných kandidátů. V 1. kole je zvolen ten
z kandidátů, který v tajných volbách obdržel nadpoloviční většinu hlasů ze všech členů
AS.
3. Není-li v 1. kole zvolen ani jeden z kandidátů, postupují do 2. kola nejvýše dva kandidáti,
kteří v 1. kole obdrželi největší počet hlasů, popř. další kandidáti se shodným počtem
hlasů. Ve 2. kole je zvolen kandidát, který v tajných volbách obdržel nadpoloviční většinu
všech členů AS. Není-li kandidát zvolen ani ve druhém kole, postupují kandidáti s
nejvyšším počtem hlasů, popř. další kandidáti se stejným počtem hlasů do 3. kola, které se
může konat nejdříve po uplynutí čtrnáctidenní lhůty. Jestliže není ani ve 3. kole kandidát
zvolen, zorganizuje AS nové volby.
4. Zápis a protokol o volbě je oznámen akademické obci a rektoru Karlovy Univerzity.

Čl. 12
Vyjadřování se ke jmenování proděkanů
1. Děkan je povinen předložit AS do 1 měsíce od své volby návrhy proděkanů.
2. AS se vyjadřuje ke jmenování proděkanů tajně nadpoloviční většinou hlasů všech členů
AS.

ČÁST III.
Jednací řád Akademického senátu

Čl. 13
Akademický senát, jeho pravomoc a působnost
1. Pravomoc a působnost akademického senátu vyplývá ze zákona.

Čl. 14
Členové akademického senátu
1. Akademický senát se skládá z akademických pracovníků a studentů, které akademická
obec Husitské teologické fakulty Karlovy univerzity delegovala při tajných volbách do
tohoto orgánu.
2. Každá část akademické obce deleguje ze svých řad 5 členů a 1 náhradníka. Náhradník se
stává členem akademického senátu ve chvíli, kdy dojde k ukončení pracovního poměru
člena akademické obce, k ukončení studia člena – studenta, odvoláním nebo rezignací
člena AS.
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3. Funkční období člena AS je dvouleté.
4. Členství v nově zvoleném akademickém senátu vzniká pro 2/5 členů dnem ustavení, tj.
vždy 1.6. v každém sudém roce (2000, 2002 a pod.) nebo mimořádnou volbou. Pro 3/5
dnem ustavení tj. vždy 1.6. v každém lichém roce (1999,2001).
5. Členství v akademickém senátu zaniká dnem uplynutí funkčního období, tj. vždy k 31.5.
pro 2/5 v sudém roce a pro 3/5 v lichém roce nebo dnem, kdy člen akademického senátu
přestane být členem akademické obce fakulty nebo rezignuje na svou funkci, či je
odvolán.
6. Akademický senát může podat akademické obci podnět k odvolání člena, jestliže ten
dlouhodobě neplní své povinnosti.

Čl. 15
Práva a povinnosti člena akademického senátu

1. Člen akademického senátu má zejména právo:
a) účastnit se jednání AS
b) být informován o veškeré činnosti AS
c) vznášet dotazy, předkládat návrhy nebo připomínky, které spadají do působnosti AS
d) na úhradu nákladů spojených s činností v AS
1. Člen akademického senátu je zejména povinen:
a) aktivně se účastnit práce v AS
b) informovat o činnosti AS akademickou obec
c) tlumočit akademickému senátu dotazy, připomínky a náměty studentské a
zaměstnanecké části akademické obce
1. Práva a povinnosti členů akademického senátu vyplývají rovněž z dalších ustanovení
tohoto jednacího řádu.

Čl. 16
Funkcionáři akademického senátu
1.
2.
3.
4.
5.

Funkcionáři AS (dále jen funkcionáři) jsou předseda a místopředseda.
Funkcionáři jsou voleni z řad členů AS.
Funkcionář se v rámci AS ujímá funkce v okamžiku, kdy byl prohlášen za zvoleného.
Funkce předsedy nebo místopředsedy zaniká z obdobných důvodů jako členství v AS.
Funkcionář odpovídá za výkon své funkce akademickému senátu. AS může odvolat
funkcionáře z funkce, neplní-li trvale svoje povinnosti.
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Čl. 17
Povinnosti funkcionářů akademického senátu
1. Předseda řídí a organizuje činnost AS, provádí jeho usnesení a zastupuje jej navenek ve
všech věcech.
2. Místopředseda zastupuje předsedu v případě uvolnění nebo překážky ve výkonu jeho
funkce nebo na základě jeho pověření.
3. Pověření předsedy je písemné, pokud se netýká řízení schůze AS, kdy stačí pověření
ústní.
4. Místopředseda zajišťuje zápisy z jednání, archivuje tyto zápisy i další materiály podané
akademickému senátu.
5. V nepřítomnosti funkcionářů, v případě uvolnění jejich místa nebo jiné překážky ve
výkonu jejich funkce je zastupuje věkově nejstarší člen AS.

Čl. 18
Jednací řád akademického senátu

1. Akademický senát přijímá svůj jednací řád. Pravidla pro přijímání stanovisek se uplatní i
na přijímání usnesení o jednacím řádu nebo jeho změnách. Taková usnesení lze přijmout
jen 4/5 většinou všech členů akademického senátu.
2. Tímto jednacím řádem jsou povinni se řídit všichni členové AS a na schůzi AS též všichni
přítomní.

ČÁST IV.
Zasedání akademického senátu

Čl. 19
Ustanovující schůze
1. Zasedání AS je stálé. Začíná ustavující schůzi a končí uplynutím funkčního období.
2. Ustanovující schůzi AS svolá a řídí předseda odstupujícího AS, popřípadě jeho předseda.
AS se sejde na ustavující schůzi 1.6. v každém lichém roce nebo v nejbližším možném
termínu.
3. Program jednání ustavující schůze spočívá ve volbě funkcionářů.

Čl. 20
Volba funkcionářů akademického senátu
1. Volba funkcionářů se provádí na ustanovující schůzi. Pokud se funkce předsedy nebo
místopředsedy uvolní během funkčního období, koná se volba na nejbližší schůzi senátu.
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2. Předseda je volen nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů senátu, při účasti
nejméně 2/3 všech členů senátu. Místopředsedou se stane kandidát s prostou většinou
hlasů.
3. Jestliže v 1. kole volby nezíská žádný z kandidátů na funkci předsedy požadovanou
většinu, postoupí do 2. kola nejvýše dva kandidáti. Ve 2. kole je zvolen ten kandidát, který
dosáhne požadované většiny. V případě rovnosti hlasů se po uplynutí čtrnáctidenní lhůty
koná 3. kolo se stejnými kandidáty. Při rovnosti hlasů pak rozhoduje los.
4. Volba funkcionářů se provádí tajným hlasováním prostřednictvím hlasovacích lístků
vkládaných do uzavřené schránky. Při volbě do příslušné funkce označí člen AS na
hlasovacím lístku nejvýše tolik předepsaných jmen kandidátů, kolik je v dané funkci míst
k obsazení (tedy nejvýše jeden). Jinak označený hlasovací lístek je neplatný.
5. K provedení volby zvolí AS nejméně tříčlennou volební komisi, jejímž členem nesmí být
kandidát na funkcionáře AS. Volební komise připraví volbu, řídí její průběh, vyhodnotí a
sečte odevzdané hlasy, vypracuje o volbě písemný protokol a na jeho základě vyhlásí
výsledky voleb. Členové volební komise hlasují jako první.

Čl. 21
Schůze akademického senátu
1.
2.
3.
4.
5.

Schůze AS se konají nejméně 2 krát za semestr.
Předseda svolává schůzi písemně zpravidla s předstihem nejméně 7 dní.
Předseda svolává schůzi AS též na písemnou žádost 2/5 všech členů AS.
Na písemné pozvánce oznámí předseda čas, místo a program jednání.
Senát se může usnést na doplnění programu schůze.

Čl. 22
Postup jednání
1. Předseda zahajuje, řídí, přerušuje a po vyčerpání všech bodů programu jednání ukončuje
schůzi AS.
2. Předseda dohlíží na dodržování jednacího řádu.
3. Jestliže se člen AS, jemuž bylo uděleno slovo, nedrží tématu, může mu předseda slovo
odejmout.
4. Při námitkách vůči řídícímu opatření předsedy rozhodne o věci AS.
5. Při jednání uděluje předseda slovo nejdříve navrhovateli usnesení a poté i ostatním
přítomným podle pořadí přihlášky. Předseda a navrhovatel mají právo promluvit i mimo
pořadí; toto právo přísluší i členům akademického senátu fakulty nebo univerzity, pokud
chtějí vystoupit jen s faktickou poznámkou.
6. Při obecné rozpravě posoudí AS navrhované usnesení jako celek.
7. Jestliže usnesení AS vykazuje právní aspekty, vyžádá si AS stanovisko právníka fakulty.
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Čl. 23
Neveřejné zasedání
1. Schůze AS je veřejná. Každý člen AS však může navrhnout neveřejné projednání určité
věci. AS poté neveřejně prozkoumá návrh na vyloučení veřejnosti a rozhodne o něm.
2. V případě vyloučení veřejnosti mají kromě členů akademického senátu fakulty právo
účasti na neveřejném zasedání i členové akademického senátu zastupující fakultu v senátu
univerzity a děkan fakulty.

Čl. 24
Platnost návrhu, jednání a hlasování
1. Iniciativa navrhovat usnesení a činit k nim pozměňovací návrhy přísluší každému členu
akademického senátu fakulty, výjimečně členům akademického senátu univerzity.
2. Člen akademického senátu univerzity může podávat návrhy, usnesení a pozměňovací
návrhy jen za předpokladu, že návrh usnesení akademického senátu fakulty je v rozporu
s usnesením akademického senátu Univerzity Karlovy.
3. AS může zahájit jednání schůze za přítomnosti 1/2 všech členů AS. Poklesne-li během
jednání počet členů pod tuto hranici, předseda schůzi přeruší.
4. AS rozhoduje veřejným hlasováním, nepředepisuje-li tento jednací řád hlasování tajné.
AS je způsobilý se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů AS.
5. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů AS.
6. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. To se netýká článku 8.
7. Platnost hlasování ověřuje místopředseda AS.
8. Návrh na odvolání funkcionáře může písemně se stručným odůvodněním podat nejméně
2/5 všech členů akademického senátu fakulty.

Čl. 25
Zápis
1. Zápisy ze schůzí AS zachycují zejména všechny projednávané body, usnesení k těmto
bodům a výsledky hlasování k nim,, při uvedeném počtu přítomných.
2. Zápisy ze schůzí AS podepisuje předseda a místopředseda. Zápis s přílohami obdrží před
následující schůzí všichni členové AS, 1 zástupce akademického senátu univerzity a
děkan fakulty.
3. Při námitkách člena AS vůči zápisu a jeho přílohách rozhodne AS o jejich oprávněnosti na
nejbližší schůzi.
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ČÁST V.
Závěrečná ustanovení

1. Volby proběhlé před účinností tohoto volebního řádu se považují za proběhlé dle tohoto
řádu.
2. Tento řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 6. 5. 1999 a nabývá platnosti
dnem schválení akademickým senátem univerzity1.
3. Tento řád nabývá účinnosti 13. 11. 1999 .

…………………………………………..
Doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
předseda akademického senátu

………..…………………………………..
prof. ThDr. Zdeněk Kučera
děkan

1

§ 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 12. 11.
1999 .

9

