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Jednací řád Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové 
 
 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

(1) Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (dále též „senát“) se podle § 27 odst. 1 
písm. b) a § 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (dále jen „zákon“) usnesl na tomto Jednacím řádu Akademického senátu Pedagogické fakulty Uni-
verzity Hradec Králové. 

(2) Počet členů senátu, způsob jejich volby a doplňování, odvolávání členů senátu a neslučitelnost členství s 
výkonem jiných funkcí stanovuje Volební řád Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec 
Králové. 

 
 

Čl. 2 
Předseda senátu 

(1) Předsedu senátu volí senát na svém prvním zasedání. Do zvolení předsedy řídí zasedání nejstarší člen se-
nátu. Volba předsedy senátu je tajná. Kandidát na předsedu musí být členem zaměstnanecké komory a 
může být navržen kterýmkoliv členem senátu. 

(2) V prvním kole voleb zvítězí kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů v každé z komor senátu. Nezíská-
li žádný z kandidátů potřebný počet hlasů, pak do druhého kola voleb postupují dva kandidáti s nejvyšším 
počtem hlasů. Pro určení pořadí jednotlivých kandidátů pro postup do druhého kola se sčítají hlasy, které 
jednotliví kandidáti obdrželi v obou komorách. Má-li více kandidátů stejný počet hlasů, rozhoduje o postupu 
los. 

(3) Ve druhém kole hlasuje senát jako celek a vítězí kandidát, který získá vyšší počet hlasů. 
(4) V případě shodného počtu hlasů ve druhém kole voleb rozhoduje los. 
 
 

Čl. 3 
Předsednictvo senátu 

(1) Na prvním zasedání nově ustaveného senátu si (každá z komor zvlášť) zvolí ze svých řad místopředsedu 
senátu. Kandidát na místopředsedu senátu musí být členem té komory, za kterou kandiduje a může být 
navržen kterýmkoliv členem této komory. Volba místopředsedy je tajná. 

(2) V prvním kole voleb vítězí kandidát, který získal nadpoloviční počet hlasů. Pokud žádný kandidát nezíská 
nadpoloviční počet hlasů, pak do druhého kola voleb postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Má-
li více kandidátů stejný počet hlasů, rozhoduje o postupu los. 

(3) Ve druhém kole vítězí kandidát, který získá vyšší počet hlasů. 
(4) V případě shodného počtu hlasů ve druhém kole voleb rozhoduje los. 
(5) Místopředsedové spolu s předsedou tvoří předsednictvo. 
(6) Místopředseda volený zaměstnaneckou komorou zastupuje v době nepřítomnosti předsedu senátu. 
(7) Pokud předseda senátu nebo místopředsedové z jakéhokoliv důvodu přestanou vykonávat svou funkci, 

pak na nejbližším zasedání senátu proběhnou volby nového předsedy nebo místopředsedů.  
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Čl. 4 
Další orgány senátu 

(1) Senát si může svým usnesením vytvářet další potřebné poradní orgány a komise, a to buď stálé, nebo do-
časné. Členy těchto komisí mohou být i nečlenové senátu, avšak předsedou komise je vždy člen senátu. 

 
 

Čl. 5 
Ukončení členství v senátu 

(1) Členem senátu přestává být: 
a) kdo přestal být členem akademické obce, 
b) kdo ukončil studium – člen studentské komory, který ukončí studium na PdF UHK, s výjimkou ukončení 

studia dle § 55 odst. 1, kdy je student zvolený do AS PdF UHK během svého funkčního období přijat do 
jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu na PdF UHK, přičemž mezi ukončením studia a 
zapsáním do navazujícího studijního programu smí uplynout lhůta nejvýše 4 měsíce. V této lhůtě student 
nevykonává svůj mandát a je omluven z účasti na zasedáních AS PdF UHK,  

c) kdo se nezúčastnil bez řádné omluvy dvou zasedání senátu, 
d) kdo podá demisi,  
e) kdo vykonává funkci neslučitelnou s funkcí člena senátu, 
f) kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, 
g) kdo byl odvolán (dle čl. 4 Volebního řádu Akademického senátu PdF UHK). 

(2) Jestliže podá demisi nebo je odvolána více než polovina členů senátu nebo polovina jedné z jeho komor, je 
senát nebo příslušná komora rozpuštěna. Současně musí být do 15 dnů vypsány nové volby. Jestliže se od-
volání nebo demise týká jen jedné komory, volí se pouze členové této komory.  

(3) Po rozpuštění senátu přebírá jeho funkci do zvolení nového senátu stávající předsednictvo, které je opráv-
něno činit jen neodkladné úkony. 

 
 

Čl. 6 
Práva a povinnosti členů senátu 

(1) Člen senátu má povinnost zúčastnit se jednání senátu, aktivně se na nich podílet a odpovědně plnit uložené 
úkoly. 

(2) Člen senátu má při jednání senátu právo předkládat své návrhy, podněty a připomínky k otázkám působ-
nosti senátu a požadovat jejich řešení. 

(3) Člen senátu má právo hlasovat o všech otázkách, které senát projednává. 
(4) Člen senátu má právo vznášet ústní nebo písemné interpelace na členy vedení PdF UHK. Interpelovaný pra-

covník je povinen odpovědět nejpozději do 30 dnů písemně nebo ústně na následujícím zasedání senátu. 
(5) Člen senátu odpovídá za výkon své funkce členům akademické obce. 
(6) Člen senátu, který neplní řádně své povinnosti, může být v souladu s Volebním řádem AS PdF UHK akade-

mickou obcí odvolán. 
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Čl. 7 
Základní pravomoci senátu 

(1) Základní pravomoci senátu jsou dány § 27 zákona.  
 
 

Čl. 8 
Svolávání senátu 

(1) Zasedání senátu svolává předseda nebo jím pověřený místopředseda senátu z vlastní iniciativy nebo na žá-
dost děkana nebo zastupujícího proděkana nebo alespoň jedné čtvrtiny členů jedné z komor senátu nebo 
na žádost nejméně jedné desetiny členů akademické obce. 

(2) Žádost o svolání senátu se předkládá písemně a toto zasedání se svolává do 10 pracovních dnů po jejím 
předložení. 

 
 

Čl. 9 
Jednání senátu 

(1) Senát stanoví na návrh předsedy nebo jím pověřeného místopředsedy program jednání a způsob projedná-
vání jednotlivých zasedání (podrobněji v čl. 10). 

(2) Každý člen senátu má právo podávat návrhy na změnu nebo doplnění pořadu jednání. 
(3) Jednání senátu jsou veřejná. Nečlenové senátu se mohou zúčastnit diskuse, pokud souhlasí předsedající 

schůze. Děkan, proděkani, tajemník fakulty, rektor nebo v jeho zastoupení prorektor a předseda Akademic-
kého senátu UHK (nebo v jeho zastoupení jím pověřený člen Akademického senátu UHK) mají právo vystou-
pit na zasedání, kdykoli o to požádají. 

(4) Senát je oprávněn pozvat na své zasedání kteréhokoliv člena akademické obce PdF UHK. 
(5) Senát je usnášeníschopný, je-li přítomna minimálně polovina členů každé komory. 
(6) O každém návrhu rozhoduje senát hlasováním. 
(7) Hlasovat mohou pouze členové senátu. 
(8) Hlasování je veřejné nebo tajné. Veřejně se hlasuje zdvižením ruky. Tajně se hlasuje hlasovacími lístky. 
(9) Pokud tajné hlasování nestanoví zákon nebo alespoň nadpoloviční většina jedné z komor senátu o něm 

nerozhodne, hlasuje se veřejně zdvižením ruky. 
(10) Senát hlasuje po jednotlivých komorách. Rozhodnutí senátu je přijato, vysloví-li se pro ně nadpoloviční 

většina všech přítomných členů v každé z komor. Pokud se hlasuje o záležitosti, ke které se jedna 
komora nechce vyjadřovat, může se tato komora rozhodnutím nadpoloviční většiny přítomných členů 
vzdát práva hlasovat. K přijetí usnesení potom postačí souhlas nadpoloviční většiny druhé komory senátu. 

(11) Vznikne-li při hlasování rozpor mezi oběma komorami senátu, hlasuje senát znovu jako celek. K přijetí 
návrhu pak stačí souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů senátu. 

(12) V naléhavých a odůvodněných případech může předseda AS PdF UHK požádat členy AS PdF UHK o hlaso-
vání korespondenčně formou per rollam. Hlasovat formou per rollam nelze o návrzích, které jsou uvedeny 
v § 9 zákona, a o návrzích, které vyžadují tajné hlasování. Hlasování per rollam probíhá elektronicky a za 
těchto podmínek: 
a) Předseda AS PdF UHK zašle všem členům AS PdF UHK návrh usnesení v dané věci včetně příslušných 

podkladů a sdělí lhůtu pro odpověď, která musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne zaslání ná-
vrhu. 

b) Jednotliví členové AS PdF UHK zašlou ve stanovené lhůtě předsedovi AS PdF UHK a dvěma předsedou 
určeným skrutátorům odpověď „souhlasím“, „nesouhlasím“ nebo „zdržuji se hlasování“. 

c) Usnesení je přijato, pokud s ním souhlasila nadpoloviční většina členů v každé z komor.  
d) O hlasování per rollam vyhotovují skrutátoři zápis podepsaný jimi a předsedou AS PdF UHK. 
e) Předseda AS PdF UHK je povinen oznámit výsledek hlasování per rollam na nejbližším jednání AS PdF 

UHK. 
(13) Vznikne-li rozpor mezi oběma komorami při hlasování per rollam, může předseda AS PdF UHK požádat 

členy AS PdF UHK o nové hlasování per rollam (při dodržení čl. 9 tohoto řádu), při kterém bude AS PdF 
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hlasovat jako celek (dle čl. 9 tohoto řádu), nebo může být hlasování přesunuto na nejbližší jednání AS PdF 
UHK (kdy bude hlasováno dle čl. 9 tohoto řádu). 

(14) Při korespondenci jsou využity výhradně univerzitní e-mailové adresy senátorů. 
(15) Pokud bylo usnesení přijato, nabývá účinnosti dnem podpisu zápisu předsedou AS PdF UHK.  
 
 

Čl. 10 
Program zasedání 

(1) Program zasedání senátu, návrhy podle odstavce 1 písm. a) až e) a h) § 27 zákona a podklady k rozhodnutí 
podle odstavce 1 písm. g) § 27 zákona se nejméně jeden týden před zasedáním doručí všem jeho členům, 
děkanovi, proděkanům a tajemníkovi fakulty. Současně se zveřejní na internetové stránce AS PdF UHK.  

(2) O jednání senátu se pořizuje zápis. V něm je vždy uveden průběh jednání a  výsledek hlasování. 
(3) Záznam z jednání senátu včetně přijatých usnesení se zasílá členům senátu, děkanovi, proděkanům a tajem-

níkovi. Současně se zveřejní. 
(4) Administrativní práce spojené s činností senátu a jím vytvořených komisí zabezpečuje pracovník určený ta-

jemníkem fakulty. Náklady na činnost senátu jsou hrazeny z rozpočtu fakulty. 
 
 

Čl. 11 
Nesouhlas děkana 

(1) Nesouhlasí-li děkan s rozhodnutím senátu, oznámí to do 14 dnů písemně předsednictvu senátu a požádá, 
aby senát znovu o věci jednal za jeho přítomnosti. Na jednání děkan zdůvodní svůj nesouhlas. Senát poté 
hlasuje o návrhu děkana. Nepřijme-li návrh děkana, původní rozhodnutí senátu nabývá platnosti násle-
dujícím dnem. 

(2) Pokud děkan svůj nesouhlas do 14 dnů písemně neoznámí, rozhodnutí senátu nabývá platnosti. 
 
 

Čl. 11a 
Zvláštní ustanovení o zasedání AS PdF UHK za použití prostředků komunikace na dálku 

(1) Hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo odůvodňují-li takový postup důležité okolnosti, předseda AS PdF UHK může 
svolat zasedání AS PdF UHK za použití prostředků komunikace na dálku, a to jak řádné, tak i mimořádné 
zasedání AS PdF UHK. 

(2) Pozvánku na zasedání AS PdF UHK za použití prostředků komunikace na dálku AS PdF UHK spolu s programem 
a časem zasedání zasílá předsednictvo AS PdF UHK všem členům AS PdF UHK a děkanovi, proděkanům a 
tajemníkovi fakulty nejméně 7 dnů předem pouze elektronickou poštou. Současně je pozvánka zveřejněna 
v elektronické formě na webových stránkách PdF UHK. 

(3) Pro zasedání AS PdF UHK v záležitosti, která vyžaduje jeho rozhodnutí, jsou podklady předkládány v elektro-
nické formě navrhovatelem předsedovi nebo místopředsedům AS PdF UHK zpravidla 7 dnů předem. Mate-
riály předložené v této lhůtě musí být projednány na svolaném zasedání AS PdF UHK za použití prostředků 
komunikace na dálku. 

(4) V případě, že AS PdF UHK není usnášeníschopný ve stanoveném termínu, koná se zasedání AS PdF UHK za 
použití prostředků komunikace na dálku ve lhůtě sedmi dnů od svolaného zasedání v tutéž hodinu, případně 
v jiné lhůtě, kterou stanoví předseda AS PdF UHK na návrh děkana. 

(5) Za účelem zachování veřejnosti zasedání AS PdF UHK se o zasedání AS PdF UHK pořizuje audiovizuální záznam. 
Audiovizuální záznam se nepořizuje, brání-li tomu povaha projednávané věci nebo vylučuje-li to právní 
předpis. Audiovizuální záznam se uchovává po dobu jednoho roku. 

(6) Má-li AS PdF UHK při zasedání prostředky komunikace na dálku hlasovat tajným hlasováním, použijí se pro 
hlasování takové technické prostředky, které zajistí tajnost hlasování. Bližší podmínky veřejného i tajného 
hlasování stanoví předseda AS PdF UHK. 

(7) Článek 8 až 11 se použije, nestanoví-li článek 11a jinak. 
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Čl. 12 
Volební řád pro volbu kandidáta na funkci děkana 

 
(1) Volbu kandidáta na funkci děkana (dále jen „kandidáta“) připravuje a řídí senát, který jmenuje volební ko-

misi a jejího předsedu z členů senátu. 
(2) Prvé kolo volby kandidáta musí proběhnout nejpozději 30 dnů před skončením funkčního období stávajícího 

děkana. 
(3) Kandidáta může navrhovat každé pracoviště a každý člen akademické obce PdF UHK s tím, že písemný návrh 

předá předsedovi volební komise. 
(4) Podmínkou navržení kandidáta je jeho písemný souhlas. 
(5) Všichni kandidáti předloží písemně do stanoveného termínu: 

a) svůj volební program, 
b) seznam vědecké/umělecké a publikační činnosti s přehledem pedagogického a vědeckého působení 

doplněný životopisem. 
(6) Tyto dokumenty kandidátů musí být zveřejněny nejméně 14 dní před volbou na místě k tomu určeném. V 

této době svolá senát akademickou obec, kde se jednotliví kandidáti na děkana představí. 
(7) V prvním kole je ke zvolení třeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů v každé z komor zvlášť. 

Nezíská-li žádný kandidát v prvním kole nadpoloviční počet hlasů v každé komoře, sečtou se hlasy z obou 
komor a do dalšího kola postoupí dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V případě shodného počtu hlasů 
u dvou a více kandidátů pro postup, proběhne opakovaná volba mezi těmito kandidáty. V tomto případě 
hlasuje senát jako celek. Kandidát nebo kandidáti s nejvyšším počtem hlasů postupují do druhého kola vo-
leb. Pokud ani v tomto případě není rozhodnuto o postupujících do druhého kola, rozhodne o postupujících 
los. 

(8) Ve druhém kole je ke zvolení třeba získat nadpoloviční počet hlasů všech senátorů v každé z komor. Pokud 
žádný z kandidátů nezíská potřebný počet hlasů, postupují oba kandidáti do třetího kola. 

(9) Ve třetím kole hlasuje senát jako celek a vítězí kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů 
senátu. 

(10) Pokud nebyl kandidát zvolen ani ve třetím kole voleb, jsou vypsány nové volby do 14 dnů ode dne voleb. 
 
 

Čl. 13 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tento řád je k dispozici na děkanátu PdF, na Studijním oddělení PdF a na internetové stránce PdF UHK. 
(2) Návrh tohoto řádu byl v souladu s § 27 odst. 1 písm. b) zákona schválen  

Akademickým senátem PdF UHK dne 14. 10. 2020. 
(3) Tento řád byl v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválen Akademickým senátem UHK dne 4. 11. 2020. 
(4) Tento řád v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) nabývá platnosti dnem schválení  

Akademickým senátem UHK.  
 
 
 
 
Mgr. Jana Kostincová, Ph.D., v. r. 
předsedkyně AS PdF UHK 
 

 


