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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 31. ledna 2006 pod čj. 2733/2006-30 změnu Volebního a jednacího 
řádu akademického senátu  Univerzity Karlovy v Praze.   

 
 
 
 
      .......................................... 
             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, v platném znění,  

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. 8 se odstavce 1, 2 a 6 zrušují.  

Dosavadní odstavce 3 až 5 a 7 se označují jako odstavce 1 až 4. 

2. V čl. 8 odst. 1 se slovo „též“ zrušuje.  

3. V čl. 8 odst. 2 se slova „odstavci 3“ nahrazují slovy „odstavci 1“. 

4. V čl. 9 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„5. Ustanovení odstavce 4 platí obdobně, pokud jde o postavení náhradníka z řad 
studentů.“. Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6. 

5. V čl. 11 odst. 2 písm. b) se spojka  „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „kvestorovi“ se 
doplňují slova „a dalším členům kolegia rektora“.  

6. V čl. 11 odst. 2 písm. c) se slova „fakultách a součástech“ nahrazují slovy „fakultách 
a dalších součástech“. 

7. V čl. 11 odst. 2 se v písmenu c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje nové písmeno d), které 
zní: 
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„d) zástupcům univerzity v Radě vysokých škol (čl. 33 odst. 2) a jejich náhradníkům, 
jsou-li podle statutu Rady vysokých škol náhradníci ustanoveni.“.  

8. Čl. 13 odst. 2 zní:  

„2. Jednání řídí předseda senátu nebo jím pověřený člen předsednictva (dále jen 
„předsedající“).“ 

9. V čl. 14 nadpis zní: „Program zasedání“.  

10. V čl. 14 odst. 1 první věta zní: „Program jednotlivých zasedání navrhuje předsednictvo 
senátu.“.  

11. V čl. 14 odst. 2 se slova „pořad jednání“ nahrazují slovy „program zasedání“. 

12. V čl. 14 odst. 3 se slova „pořadu jednání“ nahrazují slovy „programu zasedání“. 

13. V čl. 14 odst. 4 větě první a větě druhé se slova „pořadu jednání“ nahrazují slovy 
„programu zasedání“. 

14. V čl. 15 odst. 1 se slovo „pořad“ nahrazuje slovem „program“ a slovo „pořadu“ se 
nahrazuje slovem „programu“.  

15. V čl. 16 nadpis zní: „Projednávání jednotlivých bodů programu“. 

16. V čl. 16 odst. 1 se slovo „pořadu“ nahrazuje slovem „programu“. 

17. V čl. 16 odst. 1 větě druhé se slova „14 dnů“ nahrazují slovy „deset dnů“. 

18. V čl. 16  se na konci odstavce 1 doplňují  věty: „Člen senátu může také písemně požádat, 
aby mu v elektronické podobě byly zasílány i dokumenty podle čl. 11 a 14. O této žádosti 
rozhoduje předseda senátu.“. 

19. V čl. 16 odst. 2 větě první se slovo „pořadu“ nahrazuje slovem „programu“ a ve větě 
druhé se slova „pořadu jednání“ nahrazují slovy „programu zasedání“. 

20. V čl. 16 odst. 3 se slovo „pořadu“ nahrazuje slovem „programu“. 

21. V čl. 16 odst. 4 se slovo „pořadu“ nahrazuje slovem „programu“. 

22. V čl. 16 odst. 6 se slovo „pořadu“ nahrazuje slovem „programu“. 

23. V čl. 17 odst. 1 se slovo „pořadu“ nahrazuje slovem „programu“. 

24. V čl. 19 odst. 1 větě druhé se za slovo  „nepřipouští“ vkládá středník  a  slova „to neplatí, 
jde-li o hlasování o návrhu vnitřního předpisu univerzity“. 

25. V čl. 19 odst. 3 se slova „pořadu jednání“ nahrazují slovy „programu zasedání“. 

26. V čl. 19 odst. 5 větě druhé se tečka nahrazuje středníkem a  vkládají slova „to neplatí pro 
ustanovování volebních komisí nebo komisí pro zjišťování výsledků hlasování anebo pro 
hlasování podle čl. 17 odst. 2.“.  

27. V čl. 19 odst. 5 poslední věta zní: „Na návrh člena senátu je hlasování tajné i v ostatních 
případech; jde-li však o hlasování o pozměňovacím návrhu, musí se na tajném hlasování 
usnést senát.“ 

28. V čl. 19 odst. 7 druhá věta zní: „Výsledek hlasování zjišťuje tříčlenná komise, která může 
být složena pouze z členů senátu; každý člen komise musí být z jiné fakulty nebo další 
součásti.“. 

29. V čl. 19 odst. 7 se věta poslední zrušuje. 

30. V čl. 19 se  doplňuje odstavec 11, který zní: 
„11. Každý člen senátu může bezprostředně po hlasování vznést námitku proti jeho 
průběhu. O takové námitce rozhodne senát bez rozpravy. Vyhoví-li senát námitce, musí se 
hlasování opakovat.“. 
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31. V čl. 20 odst. 2 se slova „pořad jednání“ nahrazují slovy „program zasedání“ a slovo 
„pořadu“ se nahrazuje slovem „programu“. 

32. V čl. 20 odst. 3 se slovo „pořadu“ se nahrazuje slovem „programu“. 

33. V čl. 20 odstavec 7 zní: 

„7. Zápis se zasílá osobám a orgánům uvedeným v čl. 11 odst. 2. Jiným orgánům nebo 
osobám se zašle usnesení senátu, pokud se jich přímo týká.“. 

34. V čl. 20 odst. 8 se slova „pořadu jednání“ nahrazují slovy „programu zasedání“. 

35. V čl. 21 se  doplňuje  odstavec 6, který zní: 

„6. Návrh organizační změny týkající se společného pracoviště více fakult nebo dalších 
součástí předkládá akademickému senátu univerzity rektor. Ustanovení odstavců 2 až 4 
platí obdobně s tím, že součástí návrhu musí být souhlasné vyjádření děkanů dotčených 
fakult a ředitelů dotčených dalších součástí a vyjádření akademických senátů dotčených 
fakult; u návrhu se nevyžaduje stanovisko Akreditační komise.“. 

36. V čl. 22 odst. 1 se za slovo „předkládá“ vkládají slova „v písemné i elektronické formě“. 

37. V čl. 22 odst. 1 se slova „8 týdnů“ nahrazují slovy „7 týdnů“ a slova „6 týdnů“ se 
nahrazují slovy „5 týdnů“. 

38. V čl. 22 odst. 3 se za větu druhou vkládá nová věta, která zní: „Předkladatel návrhu 
vnitřního předpisu univerzity může svůj návrh v reakci na pozměňovací návrhy nebo na 
stanoviska součástí modifikovat; pro účely dalšího projednávání se modifikace považuje 
za pozměňovací návrh.“. 

39. V čl. 23 odst. 1 věta druhá zní: „Návrh vnitřního předpisu další součásti podepisuje rektor 
a ředitel; ředitel svým podpisem osvědčuje, že byl s návrhem seznámen.“. 

40. V čl. 23 odst. 2 větě druhé se slova „písemné i elektronické formě“ nahrazují slovy 
„písemné formě ve třech vyhotoveních a v elektronické formě“.  

41. V čl. 23 odst. 6 větě druhé se slovo „ředitel“ nahrazuje slovem „rektor“. 

42. V čl. 25 odst. 3 se slovo „pořadu“ se nahrazuje slovem „programu“. 

43. V čl. 32  věta první zní: „Záměr odvolat děkana z vlastního podnětu (§ 28 odst. 3 zákona) 
musí rektor předložit písemně s uvedením důvodů a s vyjádřením akademického senátu 
příslušné fakulty.“. 

44. V čl. 32 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje odstavec 2, který zní: 

„2. Na žádost rektora je ve věci návrhu na odvolání děkana z vlastního podnětu rektora 
povinen předseda akademického senátu fakulty bezodkladně svolat zasedání 
akademického senátu fakulty tak, aby se uskutečnilo ve lhůtě deseti dnů od doručení 
žádosti, není-li v žádosti uvedena lhůta delší.“. 

45. V čl. 35 se v názvu  za slova „vnitřních předpisů“ doplňuje slovo „univerzity“.  

46. V čl. 35 se  v odst. 1 větě první za slova „vnitřních předpisů“ doplňuje slovo „univerzity“. 

47. V čl. 35 odst. 1 se věta poslední  zrušuje. 

48. V čl. 35 odst. 3 se věta poslední zrušuje. 

49. V čl. 35 se  doplňuje  odstavec 4, který zní:  

„4. Výklad vnitřního předpisu univerzity schválený akademickým senátem univerzity se 
zveřejňuje na úřední desce univerzity.“. 
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50. V čl. 36 se na konci odstavce 1  doplňuje  věta: „V případě zrušení usnesení senátu, 
kterým byl schválen vnitřní předpis součásti, je třeba nový návrh předložit do dvou 
měsíců.“. 

51. Za čl. 36 se vkládá nový čl. 36a, který včetně nadpisu zní:  
 

„Čl. 36a  
Zrušení nebo pozastavení účinnosti nesprávných opatření součástí na návrh rektora 

 

1. Návrh na zrušení nebo pozastavení účinnosti vnitřního předpisu součásti nebo 
rozhodnutí anebo jiného úkonu orgánu součásti předkládá akademickému senátu 
univerzity rektor (§ 9 odst. 12 písm. j) zákona). V návrhu se musí uvést doslovné 
znění opatření a důvody, pro které je spatřován jeho rozpor s právním předpisem nebo 
vnitřním předpisem univerzity. 

2. Děkan dotčené fakulty nebo ředitel dotčené další součásti musí být pozván na zasedání 
akademického senátu univerzity a má zde právo vystoupit. Za tyto osoby mohou 
hovořit jimi přizvaní právní experti. 

3. Pokud se na tom akademický senát univerzity usnese, bude hlasování o návrhu rektora 
odloženo na příští zasedání s tím, že bude vyžádáno stanovisko nezávislého právního 
experta. 

4. Informace o schválení nebo zamítnutí návrhu rektora na zrušení nebo pozastavení 
účinnosti opatření se zveřejňuje na úřední desce univerzity. V případě zrušení nebo 
pozastavení účinnosti vnitřního předpisu součásti je třeba jeho nový návrh předložit do 
dvou měsíců.“. 

 

52. V čl. 40 odst. 1 větě první se za slovo „odpovědi“ vkládají slova „nebo v případě, že se na 
tom usnese senát“, ve větě druhé se za slovo „zasílá“ vkládají slova „tazateli a“ a slovo 
„též“ se zrušuje.  

53. V čl. 41 se na konci odstavce 5 doplňuje věta: „K platnosti volby je zapotřebí, aby počet 
odevzdaných platných hlasovacích lístků přesáhl polovinu počtu přítomných členů 
senátu.“.  

54. V čl. 43 odst. 2 se za slova „člen senátu“ vkládá středník a  slova „mimo zasedání 
akademického senátu může kteréhokoli člena senátu na jeho vlastní žádost jmenovat 
členem komise senátu předsednictvo senátu“.  

55. V čl. 48 se dosavadní  text označuje jako odstavec 1 a  doplňuje odstavec 2, který zní: 

„2. Ustanovení čl. 9 odst. 4 platí obdobně, pokud jde o člena akademického senátu fakulty 
z řad studentů a náhradníka akademického senátu fakulty z řad studentů (§ 26 odst. 3 
zákona), nestanoví-li vnitřní předpis fakulty z důvodu zachování předepsaného složení 
akademického senátu fakulty jinak.“.  
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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 20. ledna 2006. 

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže 
a tělovýchovy.1) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti den po nabytí platnosti. 
 
 
 
 
 

................................... ................................... 
předseda akademického senátu rektor 

 

                                                 
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 31. ledna 2006. 


