
Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze – změna Volebního a jednacího řádu Akademického senátu 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a 5 

zákona č.   111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách),  dne 29. března 2002 pod čj. 13 136/2002-30  změnu Volebního 

a jednacího řádu akademického senátu  Univerzity Karlovy v Praze.   
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             Ing. J. Beneš, CSc. 

      ředitel odboru vysokých škol 

 
ZMĚNA 

 

VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU 
 

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 
 

 
Akademický senát Univerzity Karlovy 

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 sb., 

 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 

 usnesl na této změně Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Karlovy: 

 

 

Čl. 1 

 

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

1. V čl. 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: „3. Ustanovení odstavce 2 
se přiměřeně použije i pro osoby, které jsou současně akademickými pracovníky i 
studenty téže fakulty.“  
Dosavadní  odstavec 3 se označuje  jako odstavec 4. 

2. V čl. 3 odstavci 3 se v první větě slova „Členy dílčí volební komisi“ nahrazují slovy 
„Předsedu a další členy dílčí volební komise“. 

3. V čl. 3 odstavci 5 se na konci první věty tečka nahrazuje  středníkem a doplňují se 
slova „z podnětu voliče uskuteční kontrolu v potřebném rozsahu neprodleně.“. 

4. V čl. 7 odstavec 3 zní: „Zjištěné výsledky předá předseda dílčí volební komise nebo 
jím pověřený člen dílčí volební komise bezodkladně hlavní volební komisi. Vzor 
protokolu o průběhu a výsledcích voleb stanoví hlavní volební komise.“. 

5. V čl. 7 se na začátek odstavce 5 vkládají věty, které znějí: “Proti přípravě, průběhu 
a výsledkům voleb může podat volič stížnost hlavní volební komisi, a to nejpozději do 
osmi dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb. Stížnost musí být písemná a musí v ní být 
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uvedeny důvody.” a na konci téhož odstavce se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se 
slova „ popřípadě stížnost.”. 

6. V čl. 9 se na konci odstavce 2 doplňují  věty, které znějí: „Náhradník může povolání 
písemně odmítnout, učiní-li tak bezodkladně. V takovém případě zůstává náhradníkem 
a za člena senátu je povolán další náhradník; odmítne-li povolání náhradník poslední 
v pořadí, postupuje se dle čl. 10.” 

7. V čl. 9 odstavec 3 zní: “3. Člen senátu, který se vzdal mandátu, může v písemném 
prohlášení, v němž tak učinil, prohlásit, že hodlá nadále zůstat náhradníkem.”.  

8. V čl. 9 se vkládá nový odstavec 4, který zní: „4. Člen senátu, který byl zvolen jako 
student a řádně ukončil bakalářský studijní program a přihlásil se na téže fakultě do 
navazujícího magisterského studijního programu nebo řádně ukončil magisterský 
studijní program a přihlásil se na téže fakultě do doktorského studijního programu, 
může písemně prohlásit, že  hodlá nadále zůstat náhradníkem. Prohlášení musí být do 
sedmi dnů ode dne ukončení studia doručeno předsednictvu senátu. V takovém případě 
bude první náhradník v pořadí povolán do senátu až po zápisu do studia tohoto 
uchazeče, nebo bude další náhradník v pořadí povolán do senátu po nabytí právní moci 
rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu, nejdéle však po čtyřech měsících ode dne 
doručení prohlášení; není-li uchazeč v této lhůtě ke studiu přijat, přestává být 
náhradníkem.”. 
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.  

9. V čl. 10 odstavci 1 se v první větě za slovem „náhradník“ zrušuje  čárka a slova 
„a v případě uvedeném v čl. 9 odst. 3 větě druhé” se nahrazují slovy „nebo všichni 
náhradníci povolání odmítli”. 

10. V čl. 12 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní: „Předmětem žádosti mohou 
být jen záležitosti, které nesnesou odkladu; žádost musí být doprovázena podkladovým 
materiálem.”. 

11. V čl. 14 odstavci 1 se ve větě druhé slova „ze statutu” nahrazují slovy „z vnitřních 
předpisů”. 

12. V čl. 14 se na konec odstavce 3 doplňuje věta která zní: „Ten, kdo podává doplňovací 
návrh, je povinen odůvodnit jeho naléhavost.”. 

13. V čl. 16 odstavec 1 zní: “Jednotlivé body pořadu se projednávají zpravidla na základě 
písemných podkladových materiálů. Tyto materiály předkládá navrhovatel, který žádá 
o projednání, předsednictvu senátu, a to nejpozději 14 dnů přede dnem zasedání 
akademického senátu univerzity; tato lhůta se nevztahuje na mimořádná zasedání ani 
na zvláště upravené případy. Písemné podkladové materiály se bezodkladně 
zpřístupňují členům senátu prostřednictvím sítě Internet a zasílají se členům senátu 
společně s oznámením o termínu a místě konání zasedání podle čl. 12 odst. 3. Písemné 
podkladové materiály lze zasílat elektronickou formou, pokud si člen senátu nevyhradí, 
že mu mají být všechny nebo některé z nich zasílány ve vytištěné podobě; podrobnosti 
o elektronické komunikaci musí být k dispozici v kanceláři senátu a zveřejněny 
prostřednictvím sítě Internet.”.  

14. V čl. 16  v odstavci 2 se  druhá věta zrušuje. 
15. V čl. 16 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: „3. Úvodní slovo při 

projednávání bodu pořadu přednese navrhovatel nebo člen předsednictva senátu anebo 
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člen komise akademického senátu univerzity (dále jen "komise senátu").”. 
 Dosavadní  odstavce 3 až 5 se označují  jako odstavce 4 až 6. 

16. V čl. 17 se doplňuje nový odstavec 12, který zní: „12. O bodech programu, jejichž 
předmětem je informace, kterou má senát vzít na vědomí, se nekoná rozprava, jestliže 
byly k dispozici písemné podkladové materiály (čl. 16 odst. 1) a jestliže o konání 
rozpravy žádný ze členů senátu nepožádá.”. 

17. V čl. 19 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: “2. O věcně souvisejících 
návrzích nebo o návrzích ke stejnému bodu programu lze hlasovat společně. To neplatí 
v případě, že proti návrhu vznesl během jednání výhradu předkladatel, jakož 
i v případě, že o oddělené hlasování požádá člen senátu.”. 
 Dosavadní  odstavce 2 až 8 se označují  jako odstavce 3 až 9. 

18. V čl. 19 se v odstavci 5 větě první za slovy „vysokých školách“  čárka zrušuje a slova 
„statutu univerzity nebo tohoto řádu” se nahrazují slovy „nebo z vnitřních předpisů 
univerzity” a ve větě třetí se za slovem „návrzích“ doplňují slova „nebo při případném 
hlasování o určení skrutátorů“. 

19. V čl. 19 se na konec doplňuje nový odstavec 10, který zní: „10.  O procesních otázkách 
lze hlasovat formou tichého souhlasu. V takovém případě není třeba zjišťovat číselné 
výsledky hlasování. Touto formou nelze hlasovat, jestliže vůči ní vysloví výhradu člen 
senátu.”. 

20. V čl. 20 odstavci 1 se slovo „magnetofonový” nahrazuje slovy „zvukový, popřípadě 
audiovizuální”. 

21. V čl. 20 odstavci 2 se ve větě první před slova „kdo byl na jednání“ vkládají slova 
„nebo kdo byl nepřítomen,“  a slova „uvedených vystoupení” nahrazují slovy 
„přednesených návrhů”. 

22. V čl. 20 se v celém textu odstavce 10 slovo „magnetofonové” nahrazuje slovy 
„zvukové, popřípadě audiovizuální” a ve větě druhé se slova „jeden rok” nahrazují 
slovy „šest let”. 

23. V čl. 21 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: „2. Lhůta pro předložení 
podkladových materiálů činí 4 týdny přede dnem zasedání senátu.”. 
 Dosavadní  odstavce 2 až 4 se označují  jako odstavce 3 až 5. 

24. V čl. 22 odstavec 1 zní: „1. Návrh vnitřního předpisu univerzity (čl. 7 odst. 15 statutu 
univerzity) se předkládá akademickému senátu univerzity prostřednictvím kanceláře 
senátu nejméně 8 týdnů před zasedáním senátu, kde má být projednáván; tuto lhůtu 
může předsednictvo senátu v odůvodněných případech zkrátit až na 6 týdnů před 
zasedáním senátu, v takovém případě může předsednictvo senátu zkrátit i lhůty 
uvedené v odstavci 2 a 3. Návrh se bezodkladně zveřejňuje prostřednictvím sítě 
Internet.”. 

25. V čl. 22 odstavec 2 zní: „2. K návrhům vyžádá předseda legislativní komise senátu 
prostřednictvím předsedy senátu případná stanoviska akademických senátů fakult, 
děkanů a ředitelů dalších součástí.  K návrhu členů senátu vyžádá stejným způsobem 
též stanovisko rektora.  Lhůtu pro zaslání stanovisek do kanceláře senátu stanoví na 
3 týdny před zasedáním senátu.  Zaslaná stanoviska se bezodkladně zveřejňují 
prostřednictvím sítě Internet.“. 

26. V čl. 22 odstavec 3 zní: „3.  Pozměňovací návrhy členů senátu je třeba předložit 
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legislativní komisi a rektorovi prostřednictvím kanceláře senátu nejméně 2 týdny před 
zasedáním senátu.  Pozdější pozměňovací návrhy nejsou přípustné s výjimkou 
modifikací návrhů předložených ve lhůtě.  Rektor může uplatnit stanovisko k návrhu či 
pozměňovacím návrhům členů senátu vůči legislativní komisi nebo přímo na zasedání 
senátu.“. 

27. V čl. 22 odstavec 4 zní: „4. Návrh spolu s podanými pozměňovacími návrhy projedná 
legislativní komise senátu. Ti, kdož podali své stanovisko, mají právo vystoupit 
s odůvodněním svých připomínek na schůzi legislativní komise senátu. Souhrn 
pozměňovacích návrhů je podkladovým materiálem pro jednání senátu podle čl. 16 
odst. 1. Podkladovým materiálem pro toto jednání je též stanovisko legislativní komise 
senátu k pozměňovacím návrhům, které se zveřejní prostřednictvím sítě Internet 
nejméně tři dny před zasedáním senátu a je též k dispozici písemně při zahájení 
zasedání senátu.”. 

28. V čl. 22 odstavec 5 zní: „5. O případném zkrácení lhůt podle odstavců 1 až 4 musí 
akademický senát univerzity rozhodnout samostatným usnesením. ”. 

29. V čl. 22 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: „6. Změny vnitřních 
předpisů univerzity je předkladatel povinen označit jako dílčí nebo komplexní. 
Předsednictvo senátu může stanovit, že změna označená jako dílčí je s ohledem na svou 
povahu změnou komplexní. V případě dílčích změn nejsou přípustné pozměňovací 
návrhy k jiným než přímo dotčeným ustanovením.”. 
 Dosavadní  odstavce 6 až 10 se označují  jako odstavce 7 až 11. 

30. V čl. 22 v odstavci 7 třetí věta zní: “Pokud se senát neusnese na lhůtě kratší,  koná se 
druhé čtení na příštím řádném zasedání senátu.”. 

31. V čl. 23 odstavec 1 zní: „1. Návrh vnitřního předpisu fakulty podepisuje předseda 
akademického senátu fakulty a děkan; děkan svým podpisem osvědčuje, že byl 
s návrhem seznámen.  Návrh vnitřního předpisu další součásti podepisuje její ředitel.“. 

32. V čl. 23 odstavec 2 zní: „2. Při předkládání návrhů vnitřních předpisů součástí 
univerzity vycházejí předkladatelé z časového plánu zasedání senátu.  Návrh se podává 
do kanceláře senátu v písemné i elektronické formě nejméně 4 týdny před zasedáním 
senátu, kde má být projednáván. Bezodkladně se postupuje rektorovi a zpřístupňuje pro 
členy senátu prostřednictvím sítě Internet.“. 

33. V čl. 23 odstavec 3 zní: „3. Vnitřní předpisy součástí univerzity se spolu s odborným 
vyjádřením rektora, které je třeba zpracovat do dvou týdnů přede dnem zasedání 
senátu, předkládají legislativní komisi senátu. Do deseti dnů přede dnem zasedání 
senátu musí být podány případné výhrady členů senátu k textu návrhu; pozdější 
výhrady nejsou přípustné.  Legislativní komise senátu se k návrhu usnáší jen v případě 
výhrad ze strany rektora nebo člena senátu, přičemž přijetí návrhu doporučí, nebo 
doporučí s výhradou, anebo nedoporučí.“. 

34. V čl. 23 odstavec 4 zní: „4. V případě, že legislativní komise návrh doporučí ke 
schválení s výhradou, uvědomí pověřený člen předsednictva senátu osobu, která byla 
příslušnou součástí pověřena jednáním ve věci návrhu; není-li taková osoba určena, 
uvědomí předsedu akademického senátu fakulty nebo ředitele další součásti. Bude-li 
návrh upraven ve smyslu uplatněných výhrad, není třeba jej znovu projednávat.“. 

35. V čl. 23 odstavec 5 zní: „5. Podkladem pro jednání senátu pro schvalování vnitřních 



 Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze – změna Volebního a jednacího řádu Akademického senátu  

 5 

předpisů součástí univerzity je zejména stanovisko legislativní komise k návrhu, které 
se zveřejňuje prostřednictvím sítě Internet nejméně tři dny před zasedáním senátu a je 
též předneseno na zasedání senátu.”. 

36. V čl. 24 se  odstavec 1 zrušuje. 
Dosavadní  odstavce 2 až 4 se označují  jako odstavce 1 až 3. 

37. V čl. 26 odstavec 1 zní: „1. Lhůta pro předložení podkladových materiálů činí 4 týdny 
přede dnem zasedání senátu.”. 

38. V čl. 26 odstavci 6 se v první větě se číslice  „1” nahrazuje číslicí  „2 ”. 
39. V čl. 27 se  odstavec 1 zrušuje. 

Dosavadní  odstavce 2 až 4 se označují  jako odstavce 1 až 3. 
40. V čl. 28 odstavec 1 zní: „1. Lhůta pro předložení podkladových materiálů činí 4 týdny 

přede dnem zasedání senátu.”. 
41. V čl. 29 odstavci 2 se v první větě za slovo “navrhovaných” vkládají slova “osob, 

zejména”. 
42. V čl. 33 se  odstavec 3 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 4 se označuje  jako odstavec 3. 
43. V čl. 34 se ve větě druhé slovo “účasti” nahrazuje slovem “neúčasti”. 
44. V čl. 36 se na konec odstavce 1 doplňuje věta, která zní: „V případě zrušení usnesení 

senátu, kterým byl schválen vnitřní předpis součásti, je třeba nový návrh předložit do 
dvou měsíců.”. 

45. V čl. 41 v odstavci 1 věta druhá zní: „Jestliže počet členů předsednictva klesl pod pět 
nebo jestliže se uvolnila funkce předsedy a nemůže ji zastávat místopředseda, koná se 
mimořádná volba na uvolněná místa na nejbližším  řádném zasedání poté, co se 
v průběhu funkčního období poslední z těchto míst uvolnilo; to neplatí v případě, že 
k uvolnění místa došlo po  30. listopadu, uvolněnou funkci předsedy zastává v tomto 
případě nejstarší člen předsednictva.”. 

46. V čl. 42 se v odstavci 1  druhá věta zrušuje. 
47. V čl. 43 odstavci 2 se ve větě druhé slovo „pěti” nahrazuje slovem „šesti”, ve větě třetí 

se za slovy “předsedy komise senátu” vkládá čárka a vkládají se slova „nebo alespoň tří 
členů senátu po vyjádření předsedy komise senátu“, ve větě třetí se  slova „, a to 
nejdéle na dobu jednoho roku” zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta, která zní: 
„Funkční období komise senátu je shodné s funkčním obdobím členů předsednictva 
senátu.”.  

48. V čl. 43 v odstavci 3 první věta zní: „Předsedu komise volí a odvolávají její členové 
z řad členů senátu.  Volba předsedy komise senátu se koná na první schůzi komise 
senátu, která se uskuteční do 15 dnů ode dne, kdy skončilo předchozí funkční období 
komise.”.  

49. V čl. 44 odstavci 1 ve větě druhé se slova „je přítomno alespoň pět jejích členů” 
nahrazují slovy „jsou přítomni alespoň čtyři její členové”. 

50. V čl. 44 odstavci 2 se v první větě za slovo „předsedy” vkládají slova “nebo 
místopředsedy”,  na konec první věty se doplňují slova “za účasti předsedy komise 
senátu nebo jím pověřeného člena komise senátu z řad členů senátu” a v druhé větě se 
vypouštějí slova „druhé a”. 

51. V čl. 44 se v odstavci 3 na konec doplňuje věta, která zní: „O podrobnostech se usnáší 
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komise senátu, usnesení musí být oznámeno předsednictvu senátu.”. 
 

 

Čl. 2 

 

1. Tato změna Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Karlovy 

v Praze (dále jen „předpis“) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy 

v Praze dne 25. ledna 2002. *) 

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže 

a tělovýchovy.1) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti pět dní po nabytí platnosti. 

 
*) Změny provedené v rámci registrace byly Akademickým senátem Univerzity Karlovy schváleny 

dne 8. března 2002. 
 

 

 

................................... ................................... 

předseda akademického senátu rektor 

 

                                                 
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 25. února 2002. 


