VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU
PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dále jen “akademický
senát”) je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem.
Článek 2
Členství v akademickém senátu
1. Akademický senát je volen na dva roky.
2. Akademickou obec Pedagogické fakulty UJEP (dále jen “akademická obec”) tvoří akademičtí
pracovníci a studenti fakulty. Akademický senát má 13 členů, a to 7 členů z řad akademických
pracovníků, 6 členů z řad studentů.
3. Funkce člena akademického senátu je neslučitelná s funkcí rektora, prorektora, děkana, proděkana a
tajemníka.
4. Člen akademického senátu ztrácí mandát:
a) přestane-li být členem akademické obce,
b) vzdá-li se mandátu,
c) skončí-li funkční období akademického senátu,
d) stane-li se rektorem, prorektorem, děkanem, proděkanem, tajemníkem.
e) nezúčastnil-li se čtyř po sobě jdoucích zasedání akademického senátu a ztrátu jeho mandátu
potvrdí akademický senát usnesením, pro které se vysloví nadpoloviční většina všech členů
akademického senátu.
5. Ustanovení odstavce 4 písm. a) se nepoužije v případě studenta, který řádně ukončí studia ve všech
studijních programech uskutečňovaných na PF a nejpozději v den, kdy ukončí poslední z nich, podá
přihlášku ke studiu v dalším studijním programu uskutečňovaném na PF. Takový student pokračuje v
původním funkčním období člena AS, na něž byl zvolen, a jeho členství v AS skončí buď dnem
uplynutí funkčního období AS, nebo dalšími způsoby zániku členství podle odst. 4, písm. b), d), e),
nebo dnem kdy:
a) měl stanoven termín zápisu do dalšího studijního programu uvedeného ve větě první, pokud do
něj byl přijat, ale nezapsal se,
b) marně uplynula lhůta pro podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v
dalším studijním programu uvedeného ve větě první, pokud bylo takové rozhodnutí vydáno,
c) mu bylo doručeno rozhodnutí o žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v dalším
studijním programu uvedeného ve větě první, pokud bylo rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
vydáno a uvedený student podal žádost o přezkoumání tohoto rozhodnutí.

Článek 3
Volby do akademického senátu
1. Volby členů akademického senátu jsou přímé s tajným hlasováním.
2. Právo navrhovat kandidáty do akademického senátu má každý člen nebo skupina členů akademické
obce. Návrh musí obsahovat písemný souhlas kandidáta s kandidaturou a musí být předán předsedovi
dosavadního akademického senátu nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem voleb.
3. Volby vyhlásí akademický senát nejpozději 60 dnů před uplynutím svého funkčního období.
4. Akademický senát schválí nejpozději 21 dnů před termínem voleb složení volební komise, která je
nejméně 8 členná a schválí jejího předsedu.
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5. Zřizují se dvě kandidátní listiny. Na jedné jsou zastoupeni akademičtí pracovníci a na druhé
studenti. Je-li student současně akademickým pracovníkem na PF, může kandidovat i volit pouze buď
jako akademický pracovník, nebo jako student. Pokud takový volič nesdělí předsedovi volební
komise, jakou možnost si vybral nejpozději do 20. dne před konáním voleb, má se za to, že kandiduje
a volí jako student.
6. Seznam kandidátů, již splňují podmínky tohoto řádu, vyvěsí komise desátý den před termínem
voleb. Seznam bude obsahovat stručné údaje o každém kandidátovi.
7. V případě, že navrhovaný kandidát je členem volební komise, bude z ní akademickým senátem
uvolněn a nahrazen jiným zástupcem.
8. Vedení Pedagogické fakulty UJEP (dále jen “fakulta”) a akademický senát umožní volební agitaci
propůjčením místností na setkání s kandidáty, propagačních ploch atd.
9. Volební komise zajistí místnost pro volební akt, volební urnu, zástěnu, volební lístky a seznamy
voličů. Volební komise odpovídá za tajnost hlasování: každý volič musí provést úpravu volebního
lístku odděleně a sám. Volební komise může od voliče požadovat předložení průkazu totožnosti.
10. Na volebním lístku jsou kandidáti rozděleni podle čl. 2 odst. 2. Akademičtí pracovníci volí
z kandidátní listiny akademických pracovníků a studenti z kandidátní listiny studentů. Souhlas
s navrženým kandidátem je projeven zakřížkováním okénka před jeho jménem. Přitom může být
označeno maximálně 7 akademických pracovníků nebo 6 studentů.
11. Za platný hlas je pokládán každý volební lístek s alespoň jedním zakřížkovaným jménem
navrženého kandidáta, nejvýše však do počtu uvedeného v čl. 3 odst. 10. Otevření uren je provedeno
bezprostředně po uplynutí času určeného pro volby. Volební komise neprodleně zpracuje výsledky
voleb. Všichni její přítomní členové podepíší závěrečnou zprávu.
12. Zvoleni jsou kandidáti, kteří získají co největší počet hlasů až do počtu obsaditelných míst podle
čl. 2 odst. 2. V případě, že dva nebo více kandidátů získají stejný počet hlasů, obsadí volební komise
volná místa losováním. Ostatní nezvolení kandidáti se v případě souhlasu stávají náhradníky v pořadí
podle počtu dosažených hlasů.
13. Pokud není zvolen dostatečný počet členů akademického senátu, volební komise vypíše doplňující
volby, jež proběhnou nejpozději do 14 dnů. Nové návrhy musí být předsedovi akademického senátu
odevzdány do 5 dnů.
14. Výsledky voleb musí být uveřejněny nejpozději do 48 hodin po uzavření volební místnosti.
15. V případě ztráty mandátu některého z členů nastoupí na jeho místo příslušný náhradník. Pokud již
takový náhradník není, vyhlásí akademický senát doplňovací volby nejpozději 30 dnů po zániku
členství člena AS. Volební komisi určí v počtu nejméně 4 osob.
Článek 4
Zasedání akademického senátu
1. První zasedání akademického senátu svolává a řídí předseda minulého akademického senátu do 14
dnů po začátku funkčního období nového akademického senátu. Volí se na něm předseda a
místopředseda akademického senátu. Je-li předsedou zvolen akademický pracovník, je
místopředsedou student a naopak. Zvolený předseda se ihned ujme řízení dalšího jednání. Pro zajištění
administrativní agendy může akademický senát určit sekretáře akademického senátu.
2. Předmětem jednání akademického senátu je:
a) projednávání a schvalování návrhů, k nimž je zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen “zákon”)
požadován souhlas senátu
b) projednávání návrhů, k nimž je zákonem či statutem fakulty požadováno vyjádření senátu,
c) projednávání návrhů akademické obce podaných prostřednictvím členů akademického senátu.
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3. Právo předkládat návrhy pro jednání akademického senátu mají členové akademického senátu,
děkan, proděkani a tajemník fakulty. Návrhy je třeba předložit písemně nejméně 10 dní předem, v
naléhavých případech nejméně 3 dny předem.
4. Akademický senát se schází na základě schváleného plánu termínů řádných zasedání, zpravidla
každý měsíc, nejméně však dvakrát za semestr. Písemné pozvání spolu s programem jednání zasílá
předseda akademického senátu (popřípadě prostřednictvím sekretáře) členům akademického senátu
nejméně v týdenním předstihu.
5. O mimořádné neodkladné zasedání akademického senátu může požádat děkan fakulty nebo
kterýkoliv člen akademického senátu.
6. Jednání akademického senátu řídí jeho předseda nebo místopředseda. Pokud předseda ani
místopředseda nebudou na zasedání přítomni, zvolí přítomní členové akademického senátu pro toto
zasedání jako předsedajícího kteréhokoliv člena akademického senátu. Zvolený předsedající člen
akademického senátu má pro toto jednání pravomoci předsedy akademického senátu.
7. Akademický senát je schopný usnášení, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina zvolených
členů. Je-li akademický senát schopný usnášení, předsedající zahájí jednání a přednese jeho program.
Není-li schopný usnášení, předsedající určí se souhlasem přítomných členů nový termín zasedání,
který bude písemně oznámen nepřítomným členům.
8. Ke schválení usnesení akademického senátu o návrhu na jmenování a odvolání členů vědecké rady
a disciplinární komise fakulty, na jmenování a odvolání proděkanů a při volbě předsedy a
místopředsedy akademického senátu nebo jejich odvolání je třeba nadpoloviční většina všech
zvolených členů akademického senátu. V těchto případech se akademický senát usnáší tajným
hlasováním. Nelze-li dosáhnout schválení usnesení, je nutné jednání odročit.
9. V ostatních případech je usnesení schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů akademického
senátu. Hlasování může být podle rozhodnutí akademického senátu rovněž tajné.
10. Je-li hlasování tajné, akademický senát předem zvolí dva členy, kteří přímo v zasedací místnosti
vyhodnotí odevzdané hlasovací lístky a ohlásí výsledek hlasování.
11. Členové akademického senátu mohou hlasováním rozhodnout o odročení jednání i z jiných
důvodů než je uvedeno v čl. 4 odst. 8 tohoto jednacího řádu. O odročení jednání musí být nepřítomní
členové akademického senátu písemně informováni předsedou, případně sekretářem nejdéle do tří dnů
po uvedeném zasedání. Odročené jednání musí být uskutečněno nejdéle do 14 dnů.
12. Na jednání akademického senátu mohou s hlasem poradním vystoupit děkan, proděkani a tajemník
fakulty. K jednání mohou být přizváni také hosté.
13. Akademický senát může vytvářet pracovní skupiny k přípravě stanovisek, zejména k projednání
návrhů předkládaných děkanem, proděkany a tajemníkem nebo členy akademického senátu, a přizvat
k jejich práci další členy akademické obce a pracovníky UJEP. Rozhodnutí, která je akademický senát
povinen učinit podle § 27 zákona, musí být podložena materiály připravenými vedením fakulty (kromě
rozhodnutí podle § 27 odst. 1 písm. g).
14. Usnesení akademického senátu jsou zveřejňována v zápisech z jednání.
15. O průběhu každého jednání akademického senátu pořizuje sekretář nebo pověřený člen
akademického senátu zápis, který podepisuje předseda akademického senátu. Sekretář nebo pověřený
člen akademického senátu zajistí jeho doručení členům akademického senátu nejdéle do týdne a v téže
lhůtě bude zápis vyvěšen pro průběžnou informaci akademické obce a doručen na jednotlivá
pracoviště fakulty. Sekretář nebo pověřený člen akademického senátu rovněž písemně sděluje
rozhodnutí akademického senátu podle pokynů předsedajícího osobě či osobám, kterých se rozhodnutí
týká. Podle pokynů předsedajícího také zajišťuje pozvání členů akademického senátu na příští
zasedání a rozesílá podklady pro jednání.
16. Není-li akademický senát schopen rozhodnout o důležitých usneseních, zejména o usneseních
vyplývajících ze zákona, ani ve dvou odročených jednáních, vyhlásí nejdéle do jednoho měsíce nové
volby do akademického senátu.
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17. Předseda akademického senátu:
- svolává a řídí zasedání akademického senátu,
- je oprávněn jednat jménem akademického senátu; přitom se řídí přijatými usneseními,
- svolává shromáždění akademické obce nejméně jedenkrát ročně.
Pokud předseda akademického senátu neplní povinnosti vyplývající z jeho funkce, lze ho z funkce
odvolat.
18. O věcech, které nesnesou odkladu a o nichž není předepsáno tajné hlasování, se může akademický
senát usnést na základě hlasování prostřednictvím elektronické pošty (dále jen „per rollam“). Návrh na
usnesení per rollam musí být odeslán na elektronické adresy všech členů akademického senátu.
Usnesení per rollam je přijato, vysloví-li se pro návrh nadpoloviční většina všech členů akademického
senátu tak, aby jejich jednoznačné a kladné stanovisko bylo ve stanoveném termínu odesláno na
elektronické adresy všech členů akademického senátu. Pokud se člen akademického senátu
k hlasování nevyjádří ve stanoveném termínu, má se za to, že se zdržel hlasování.
Článek 5
Návrh na jmenování děkana
1. Akademický senát zahájí volby kandidáta na nového děkana nejpozději dva měsíce před skončením
funkčního období stávajícího děkana, v případě odvolání děkana neprodleně.
2. Pro přípravu voleb zřizuje akademický senát tříčlennou volební komisi.
3. Návrh kandidáta na děkana může ve stanovené lhůtě podat kterýkoliv člen akademické obce. Návrh
musí být podán písemně a obsahovat písemný souhlas navrženého kandidáta.
4. Navržení kandidáti se na předvolebním shromáždění, které svolá předseda akademického senátu,
představí akademické obci a zaměstnancům fakulty.
5. Volební komise připraví volební lístky pro volbu v akademickém senátu. Volby jsou přímé a tajné.
Platným hlasem je volební lístek s jednoznačně označeným nejvýše jedním kandidátem. Kandidátem
na funkci děkana se stává ten navrhovaný, pro nějž hlasovala nadpoloviční většina všech členů
akademického senátu. Není-li takto zvolen v prvním kole žádný kandidát, koná se druhé kolo volby
mezi kandidáty s dvěma nejvyššími počty hlasů. Pokud není zvolen kandidát na děkana ani v druhém
kole, volby se opakují s nově navrženými kandidáty do třiceti dnů.
Článek 6
Návrh na odvolání děkana
1. Návrh na odvolání děkana z funkce může být podán zejména:
a) za jednání, které je v rozporu se zásadami lidských práv, humanity a demokracie,
b) za jednání, které je v rozporu s právním řádem, zejména za závažné nedodržování zákona a
vnitřních předpisů UJEP a fakulty,
c) v případě, kdy děkan závažným způsobem poškozuje zájem fakulty.
2. Návrh na odvolání děkana z funkce může podat skupina nejméně 30 členů akademické obce nebo
nejméně 4 členů akademického senátu. Návrh musí být podán v písemné formě s podrobným
zdůvodněním.
3. Akademický senát si vyžádá písemné vyjádření děkana a toto vyjádření i návrh na odvolání děkana
z funkce projedná, posoudí a o návrhu na odvolání rozhodne.
Článek 7
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu PF UJEP ze dne 25. října 2006.
2. Tento volební a jednací řád byl schválen Akademickým senátem Pedagogické fakulty Univerzity J.
E. Purkyně dne 18. února 2009.
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3. Tento volební a jednací řád byl schválen Akademickým senátem Univerzity J. E. Purkyně dne 25.
března 2009.
4. Volební a jednací řád Akademického senátu PF UJEP nabývá platnosti dnem schválení
Akademickým senátem Univerzity J. E. Purkyně.

doc. PhDr. Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc., v. r.
děkan
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