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JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU 

FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY 

UNIVERZITY PARDUBICE 

ZE DNE 6. ČERVNA 2017 

 

Úvodní ustanovení 

Jednací řád Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky (dále jen „jednací řád senátu“) 

se vydává v souladu se zákonem 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“) a je vnitřním 

předpisem Fakulty elektrotechniky a informatiky (dále jen „fakulta“). 

 

Článek 1 

Ustavující schůze akademického senátu, volba předsednictva senátu fakulty 

(1) Ustavující schůze nově zvoleného akademického senátu fakulty (dále jen „senát“) je svolána 

předsedou odstupujícího senátu do patnácti dnů od započetí funkčního období nového senátu. Na 

ustavující schůzi provede senát volbu předsednictva senátu a předsedy. 

(2) Senát za předsednictví odstupujícího předsedy nebo jím pověřeného člena odstupujícího 

předsednictva zvolí tříčlennou volební komisi, která organizuje volbu předsednictva senátu. Prvním 

volbám předsednictva ve volebním období senátu může předcházet krátké představení členů senátu. 

(3) Předsednictvo senátu (dále jen „předsednictvo“) je tříčlenné a je voleno z členů senátu na období 

jednoho roku. 

(4) Každý člen senátu vyjádří souhlas s účastí v předsednictvu. 

(5) Na základě tajné volby se stávají členy předsednictva kandidáti s nejvyšším počtem získaných 

hlasů. 

(6) V případě rovnosti hlasů na posledním volitelném místě proběhne druhé kolo voleb, v němž každý 

ze členů senátu volí jednoho z kandidátů. Pokud nelze pro rovnost hlasů ani po druhém kole určit 

jednoznačně kandidáty, kteří se stávají členy předsednictva, rozhodne mezi nimi los. 

(7) Tři kandidáti, kteří ve druhém kole získají nejvyšší počet hlasů, tvoří předsednictvo. Při rovnosti 

hlasů pro kandidáty na některém z rozhodujících míst se mezi nimi rozhodne o členství 

v předsednictvu v dalším kole hlasování. Nedojde-li ani při opakované volbě k rozhodnutí, 

rozhodne mezi kandidáty los. 

(8) Ze členů předsednictva zvolí senát předsedu. Předsedou senátu se stává člen předsednictva, který 

získá nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů více kandidátů na prvním místě rozhodne los. 

(9) Předsednictvo nebo některý z jeho členů mohou být během funkčního období odvoláni. Návrh musí 

být podán alespoň jednou třetinou členů senátu a následně schválen senátem. 

(10) V případě odstoupení člena předsednictva proběhne volba nového člena předsednictva a v případě 

odstoupení předsedy senátu proběhne nová volba předsednictva senátu. 

(11) Senát může, na návrh předsednictva, zřídit senátní komise, které jsou jeho poradním orgánem. 

Předsedu komise schvaluje senát na návrh předsednictva senátu. 

 

Článek 2 

Jednací řád senátu  

(1) Náplň činnosti senátu vymezuje § 27 zákona. Zasedání senátu svolává písemně jeho předseda nebo 

pověřený člen předsednictva. Zasedání senátu jsou pravidelná nebo mimořádná. 
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(2) Zasedání se uskutečňují nejméně jednou za 6 měsíců. Mimořádné zasedání senátu může být svoláno 

rozhodnutím předsednictva, na návrh děkana, na návrh rektora nebo na návrh alespoň jedné třetiny 

členů senátu. Mimořádné zasedání senátu je předseda senátu povinen svolat bezodkladně. 

Pozvánka na mimořádné jednání senátu musí být odeslána nejpozději 5 pracovních dnů před 

zasedáním senátu. 

(3) Jednání senátu řídí předseda nebo jím pověřený člen předsednictva. 

(4) Předsednictvo zejména: 

a) připravuje zasedání senátu, 

b) zveřejňuje termín, místo a program příštího zasedání, 

c) zajišťuje kontakt s děkanem a jeho kolegiem, 

d) v období mezi zasedáními senátu řeší neodkladné záležitosti a o svých rozhodnutích 

informuje na nejbližším zasedání senát, 

e) zveřejňuje autorizovaný zápis s usnesením z každého zasedání senátu včetně uvedení 

výsledků hlasování, pokud k němu došlo, 

f) kontroluje plnění usnesení z předchozích zasedání senátu, 

g) koordinuje práci komisí vytvořených akademickým senátem. 

(5) Senát jedná zpravidla na základě písemných podkladů předložených předsednictvu a zaslaných 

s návrhem programu všem členům senátu nejpozději 7 kalendářních dnů před jednáním. 

K projednávání záležitostí mimo navržený program je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech 

členů senátu. Zasedání senátu jsou veřejná. 

(6) K jednotlivým bodům jednání se zpravidla koná rozprava. Předsedající uděluje členům senátu 

slovo v pořadí, v němž se přihlásili. V časové tísni má právo stanovit řečnickou lhůtu. Děkanovi 

musí být uděleno slovo přednostně, kdykoliv o to požádá. Každý člen senátu může podat návrh na 

ukončení rozpravy. Je-li návrh schválen, předsedající ukončí rozpravu, i když někteří přihlášení 

ještě nedostali slovo. 

(7) Na otázku položenou členem senátu děkanovi, může děkan odpovědět při jednání, nebo tazateli 

písemně odpoví do 15 dnů. Kopie písemné odpovědi se zasílá předsednictvu. S jejím obsahem 

seznámí předseda senát na nejbližším zasedání senátu, jestliže se na tom senát usnese. 

(8) Senát rozhoduje formou usnesení. O každém usnesení, které po ukončení rozpravy předsedající 

navrhne, senát hlasuje. Usnesení musí být doslovně uvedena v zápisu. 

(9) Senát je způsobilý jednat a usnášet se, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů senátu 

v těchto případech: 

a) při schvalování návrhu děkana na zřizování, slučování, rozdělování a zrušování fakultních 

pracovišť, 

b) při schvalování návrhu vnitřních předpisů fakulty a jejich změn, 

c) při usnášení se o návrhu na jmenování děkana a o jeho odvolání z funkce, 

d) volbě a odvolání předsednictva senátu, 

e) při jednání o usneseních, která děkan odmítl provést, 

f) v dalších závažných případech, o nichž rozhodne senát. 

(10) V ostatních případech jedná senát a je způsobilý usnášení, je-li přítomna více než polovina všech 

členů senátu. 

(11) Usnesení senátu jsou schválena, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina všech členů senátu, 

s výjimkou hlasování o návrhu na odvolání děkana. 

(12) Senát se usnáší tajným hlasováním vždy, pokud se hlasuje o osobách, s výjimkou volby skrutátorů 

a členů volební komise. Hlasování může být tajné i v dalších případech, o nichž rozhodne senát.  

(13) Usnesení senátu, která děkan odmítl provést, projedná senát a o závěrech rozhoduje tajným 

hlasováním. 

(14) Administrativní agendu, včetně zápisu z jednání senátu, zabezpečuje zaměstnanec určený děkanem. 

Zápis ověřuje předseda nebo člen předsednictva, který řídil zasedání. Zápis je zaslán děkanovi 



Jednací řád Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice 

3 
 

i proděkanům a rozeslán všem členů senátu zpravidla do sedmi pracovních dnů od zasedání senátu. 

Zápis je zveřejněn na webových stránkách přístupných členům akademické obce fakulty. 

  

Článek 3 

Volba kandidáta na funkci děkana 

(1) Senát zahájí volbu kandidáta na funkci děkana nejpozději dva měsíce před skončením funkčního 

období úřadujícího děkana. 

(2) Pro přípravu volby kandidáta na funkci děkana zřizuje senát tříčlennou volební komisi. Členové 

volební komise nemohou kandidovat na funkci děkana. 

(3) Návrhy kandidátů na funkci děkana může podávat každý člen nebo skupina členů akademické obce 

volební komisi, která návrhy shromáždí a s navrhovanými kandidáty jejich kandidaturu projedná 

a ověří si jejich souhlas s kandidaturou. 

(4) Navržení kandidáti se na předvolebním shromáždění představí akademické obci a ostatním 

zaměstnancům fakulty. 

(5) Volební komise připraví kandidátní listinu pro volbu kandidáta na jmenování děkanem v senátu. 

Volby jsou přímé s tajným hlasováním.  Platným hlasem je volební lístek s jednoznačně 

označeným nejvýše jedním kandidátem. Kandidátem na funkci děkana se stává ten navrhovaný 

kandidát, pro něhož hlasuje nadpoloviční většina všech členů senátu. Nezíská-li žádný z kandidátů 

nadpoloviční většinu, opakují se bezprostředně volby vždy s vyškrtnutím toho kandidáta, který 

získal v předchozím kole nejmenší počet hlasů, případně s vyškrtnutím kandidátů, kteří získali 

shodný nejmenší počet hlasů. Nezíská-li žádný kandidát ani v posledním kole nadpoloviční většinu 

hlasů všech členů senátu, volby se opakují s nově navrženými kandidáty do třiceti dnů od ukončení 

voleb. 

(6) Usnesení o návrhu na jmenování děkana předloží předseda senátu do tří pracovních dnů po 

schválení senátem rektorovi. Výsledek rovněž zveřejní na úřední desce univerzity a veřejně 

přístupných webových stránkách fakulty. 

 

Článek 4 

Projednání návrhu na odvolání děkana z funkce 

(1) Návrh na odvolání děkana z funkce může předsednictvu podat člen akademického senátu nebo 

skupina nejméně dvaceti členů akademické obce, a to s podrobným zdůvodněním návrhu. 

(2) Návrh na odvolání děkana z funkce může být senátem podán pouze: 

a) za jednání děkana v rozporu se zásadami lidských práv, humanity a demokracie, 

b) za jednání děkana v rozporu s právním řádem, zejména za závažné nedodržování zákona 

o vysokých školách a porušování vnitřních předpisů Univerzity Pardubice a fakulty, 

c) pokud se děkan zpronevěřil občanské, vědecké nebo pedagogické cti. 

(3) Senát si před jednáním vyžádá písemné stanovisko děkana. Návrh na odvolání děkana z funkce 

a stanovisko děkana projedná a posoudí senát za přítomnosti děkana a navrhovatele nebo 

pověřeného zástupce. 

(4) O návrhu na odvolání děkana rozhodne senát tajným hlasováním. Usnesení o návrhu na odvolání 

děkana je schváleno, pokud pro něho hlasovaly nejméně tři pětiny všech členů senátu. 

(5) Usnesení o návrhu na odvolání děkana předloží předseda senátu do tří pracovních dnů po schválení 

senátem rektorovi. Informaci o návrhu na odvolání děkana zveřejní předsednictvo senátu na úřední 

desce fakulty. 
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Článek 5 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

(1) Zrušují se články 4 až 6 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty 

elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice ze dne 15. ledna 2008. 

(2) Návrh tohoto jednacího řádu senátu byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona 

senátem dne 9. května 2017. 

(3) Tento jednací řád senátu byl schválen podle § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona Akademickým 

senátem Univerzity Pardubice dne 6. června 2017. 

(4) Tento jednací řád senátu nabývá platnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem Univerzity 

Pardubice. 

(5) Tento jednací řád senátu nabývá účinnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem Univerzity 

Pardubice. 

 
 

 

 

 Ing. Michael Bažant, Ph.D., v. r. 

předseda senátu 


