
První novela Jednacího řádu AS PF UK 

Znění schválené AS UK dne 11. května 2020 

ZMĚNA JEDNACÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU 

PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY 

Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy 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 (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na této změně 

Jednacího řádu Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy, jako na jejím 

vnitřním předpisu: 

Čl. I 

Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy ze dne 2. června 

2017 se mění takto: 

1. V nadpisu čl. 1 se slovo „Zasedání“ nahrazuje slovy „Řádná zasedání“. 

2. V čl. 1 odst. 1 větě první se slova „Časový plán“ nahrazují slovy „Harmonogram 

řádných“ a slova „jednoho semestru“ se nahrazují slovy „dvou semestrů“. 

3. V čl. 1 odst. 1 větě druhé se slova „Časový plán“ nahrazují slovem „Harmonogram“. 

4. V čl. 1 odst. 1 se poslední věta zrušuje. 

5. V čl. 1 odst. 2 se slova „časového plánu“ nahrazují slovem „harmonogramu“. 

6. V čl. 1 se odstavec 3 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 

7. V čl. 1 odst. 3 se za slovo „programu“ vkládá slovo „řádného“. 

8. Za čl. 1 se vkládají čl. 1a a 1b, které včetně nadpisů znějí: 

„Čl. 1a 

Mimořádné zasedání  

(1) Mimořádné zasedání senátu je povinen předseda senátu svolat, požádá-li o to děkan, 

rektor nebo alespoň jedna třetina členů senátu. 

(2) Předmětem žádosti podle odstavce 1 může být jen bod, který nesnese odkladu. 

V období od 20. června do 10. září nesmí být předmětem žádosti podle odstavce 1 bod, který 

má být projednáván ve zvláštním režimu pro projednání bodů podle čl. 3b. Žádost musí být 

doprovázena podkladovým materiálem. 

(3) Předseda senátu svolá mimořádné zasedání tak, aby se konalo nejdříve do 7 dnů 

a nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy obdržel žádost, nevyplývá-li ze žádosti lhůta delší.  

(4) V případě, že na programu mimořádného zasedání je bod, který má být projednáván 

ve zvláštním režimu pro projednání bodů podle čl. 3b, svolá předseda senátu mimořádné 

zasedání tak, aby se konalo nejdříve do 14 dnů a nejpozději do 17 dnů ode dne, kdy obdržel 

žádost, nevyplývá-li ze žádosti lhůta delší. 

(5) Údaje o termínu, místu a programu mimořádného zasedání senátu se zveřejňují ve 

veřejné části internetových stránek fakulty. 
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Čl. 1b 

První zasedání v novém funkčním období členů senátu  

(1) První zasedání senátu v novém funkčním období členů senátu svolává a do doby 

zvolení předsedy senátu řídí dosavadní předseda; není-li dosavadní předseda členem senátu, 

řídí ho nejstarší člen senátu. 

(2) Prvním bodem programu zasedání podle odstavce 1 je volba předsedy senátu 

a druhým bodem volba místopředsedů senátu.“. 

9. V čl. 2 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Není-li po 5 hodinách jednání schválený program řádného zasedání senátu vyčerpán, 

může předsedající sám nebo na návrh člena senátu rozhodnout o odročení jednání. Odročit 

jednání nelze, pokud se pro jeho pokračování vysloví alespoň nadpoloviční většina všech 

členů senátu. Jednání může předsedající odročit i v případě, že nemohlo být zahájeno pro 

nepřítomnost potřebného počtu členů senátu za 30 minut od oznámeného začátku zasedání. 

10. V čl. 3 odst. 1 se za slovo „projednávají“ vkládají slova „v obecném nebo zvláštním 

režimu“. 

11. V čl. 3 se odstavce 2 a 3 zrušují. 

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 2 a 3. 

12. V čl. 3 se odstavec 3 zrušuje. 

13. Za čl. 3 se vkládají čl. 3a a 3b, které včetně nadpisů znějí: 

„Čl. 3a 

Obecný režim pro projednání bodů 

(1) V obecném režimu pro projednávání bodů se projednávají body, pro jejichž 

projednání se nepoužije zvláštní režim pro projednání bodů. 

(2) Podkladový materiál k bodu v obecném režimu předkládá navrhovatel, který žádá 

o projednání, předsedovi senátu nejpozději 7 dnů před zasedáním senátu. V odůvodněných 

případech může předseda senátu tuto lhůtu zkrátit až na 4 dny. 

(3) Předseda senátu zpřístupní podkladový materiál k bodu v obecném režimu členům 

akademické obce fakulty a zašle ho členům senátu, členům kolegia děkana a dotčeným 

fakultním pracovištím. 

(4) Fakultní pracoviště může předsedovi senátu k podkladovému materiálu k bodu 

v obecném režimu, který se týká tohoto pracoviště, zaslat vyjádření nejpozději do 2 dnů před 

zasedáním senátu; je-li lhůta pro předložení podkladového materiálu k bodu v obecném 

režimu zkrácena na 4 dny nejpozději den před zasedáním senátu. Předseda senátu 

bezodkladně po uplynutí příslušné lhůty zpřístupní zaslaná vyjádření členům akademické 

obce fakulty a zašle je členům senátu a členům kolegia děkana. 

Čl. 3b 

Zvláštní režim pro projednání bodů 

(1) Zvláštní režim pro projednávání bodů se použije u 
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a) vnitřního předpisu fakulty, 

b) bodu týkajícího se studijního programu, 

c) strategického záměru a plánů jeho realizace a 

d) zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultního pracoviště.  

(2) Podkladový materiál k bodu ve zvláštním režimu předkládá navrhovatel, který žádá 

o projednání, předsedovi senátu nejpozději 14 dnů před zasedáním senátu; tuto lhůtu nelze 

zkrátit. 

(3) Předseda senátu zpřístupní podkladový materiál k bodu ve zvláštním režimu členům 

akademické obce fakulty a zašle ho členům senátu, členům kolegia děkana a dotčeným 

fakultním pracovištím. 

(4) Fakultní pracoviště může předsedovi senátu k podkladovému materiálu k bodu ve 

zvláštním režimu, který se týká tohoto pracoviště, zaslat vyjádření nejpozději do 7 dnů před 

zasedáním senátu. Předseda senátu bezodkladně po uplynutí příslušné lhůty zpřístupní zaslaná 

vyjádření členům akademické obce fakulty a zašle je členům senátu a členům kolegia 

děkana.“. 

14. V čl. 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Předseda senátu přizve na zasedání senátu  

a) navrhovatele bodu, 

b) zpracovatele podkladového materiálu k bodu, je-li to zapotřebí k řádnému projednání 

věci, 

c) k bodu, který se týká příslušného fakultního pracoviště, vedoucího tohoto fakultního 

pracoviště, popřípadě jím pověřeného zástupce.“. 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

15. V čl. 5 odst. 3 se doplňuje věta „Senát se může usnést, že hlasování při rozhodování 

o návrzích týkajících se konkrétních osob, pokud jde o schvalování nebo nominace osob 

do komisí senátu nebo jiných poradních orgánů zřízených na fakultě, je veřejné.“. 

16. V čl. 6 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Úvodní slovo při projednávání bodu přednese 

navrhovatel, popřípadě člen senátu.“. 

17. V čl. 6 odst. 2 se slova „usnést na maximální řečnické době“ nahrazují slovy 

„dvoutřetinovou většinou přítomných členů usnést na omezení řečnické doby až na dobu 

3 minut“. 

18. V čl. 6 odstavec 4 zní: 

„(4) Nikdo nesmí být nikým přerušován, když vystupuje v rozpravě; to neplatí pro 

upozornění předsedajícího, že řečníkovi může být odňato slovo. Výjimečně je předsedající 

oprávněn odejmout slovo tomu, kdo 

a) přes předchozí upozornění nemluví k projednávané věci nebo zneužije práva na faktickou 

poznámku; kterýkoli člen senátu může vznést proti takovému postupu námitku, o níž 

rozhodne neprodleně senát, 

b) překročí řečnickou dobu podle odstavce 2, nebo dobu pro přednesení faktické poznámky 

podle odstavce 3.“. 

19. V čl. 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 
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„(5) Pouze předsedající může navrhnout ukončení rozpravy, pokud je zřejmé, že její 

pokračování nemůže přispět k objasnění projednávané věci. Ukončit rozpravu lze pouze 

tehdy, pokud se pro její ukončení vysloví alespoň dvoutřetinová většina přítomných členů 

senátu.“. 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6. 

20. Za čl. 6 se vkládá čl. 6a, který včetně nadpisu zní: 

„Čl. 6a 

Pozměňovací návrhy 

(1) K bodu projednávanému ve zvláštním režimu pro projednání bodů může člen senátu 

podat pozměňovací návrh nejpozději do 3 dnů před zasedáním senátu. Pozměňovací návrh 

podaný po této lhůtě nebo přednesený v rozpravě na jednání senátu není přípustný. 

(2) Předkladatel pozměňovacího návrhu může svůj pozměňovací návrh modifikovat za 

podmínky zachování bezprostřední souvislosti jeho obsahu s původním obsahem 

pozměňovacího návrhu. Předkladatel bodu může svůj návrh modifikovat za podmínky 

zachování bezprostřední souvislosti jeho obsahu s původním obsahem návrhu nebo v 

návaznosti na podaný pozměňovací návrh. 

(3) Pozměňovací návrh podle odstavce 1 předseda senátu bezodkladně po uplynutí lhůty 

podle odstavce 1 zpřístupní členům akademické obce fakulty a zašle členům senátu, členům 

kolegia děkana a dotčeným fakultním pracovištím. 

(4) K bodu projednávanému v obecném režimu pro projednání bodů může člen senátu 

podat pozměňovací návrh kdykoliv před zasedáním senátu nebo v rozpravě na jednání 

senátu.“. 

21. V čl. 7 odst. 4 se slova „sčítací komisi“ nahrazují slovy „komisi pro tajné hlasování“. 

22. V čl. 7 odst. 5 se za slovo „předsedající“ vkládají slova „nebo člen komise pro tajné 

hlasování“. 

23. V čl. 8 odst. 4 věta první se slova „Zápis se zasílá“ nahrazují slovy „Návrh zápisu se 

zasílá k připomínkám“ a za slovo „příštího“ se vkládá slovo „řádného“. 

24. V čl. 8 odst. 4 se věta poslední zrušuje. 

25. V čl. 8 odst. 5 se za slovo „příštím“ vkládá slovo „řádného“. 

26. V čl. 8 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Zápis se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek fakulty nejpozději 7 dnů 

ode dne řádného zasedání podle odstavce 5.“. 

27. Za čl. 8 se vkládá čl. 8a, který včetně nadpisu zní: 

„Čl. 8a 

Přijatá usnesení 

(1) Předsedající zpracuje seznam usnesení senátu, která byla přijata na zasedání, kterému 

předsedal. 
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(2) Seznam přijatých usnesení podle odstavce 1 se zveřejňuje ve veřejné části 

internetových stránek fakulty nejpozději 2 pracovní dny po zasedání senátu.“. 

28. Na konci textu nadpisu části třetí se doplňují slova „a delegace do poradních orgánů na 

fakultě“. 

29. V čl. 12 se odstavec 3 zrušuje. 

30. Nadpis čl. 13 zní: „Komise senátu“. 

31. V čl. 13 odst. 1 se doplňuje věta „Každý člen senátu má právo být členem kterékoliv 

komise senátu.“. 

32. Za čl. 13 se vkládá čl. 13a, který včetně nadpisu zní: 

„Čl. 13a 

Delegace zástupců senátu do poradních orgánů zřízených na fakultě 

(1) Pokud tak stanoví vnitřní předpis fakulty, opatření děkana nebo ten, kdo zřizuje 

poradní orgán na fakultě, může senát delegovat do takového orgánu své zástupce. 

(2) Zástupce delegovaný senátem podává podle potřeby senátu zprávu o své činnosti 

v orgánu podle odstavce 1.“. 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Pro předkládání podkladových materiálů a podávání pozměňovacích návrhů k bodům 

projednávaným na zasedání senátu konaného do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti této změny 

Jednacího řádu Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy lze použít 

Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy, ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti této změny. 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato změna jednacího řádu byla schválena Akademickým senátem Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy dne 5. března 2020. 

2. Tato změna jednacího řádu nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem 

Univerzity Karlovy.1 

3. Tato změna jednacího řádu nabývá účinnosti dnem nabytí její platnosti. 

 

 

 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

 předseda akademického senátu PF UK děkan PF UK 

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. 

předseda akademického senátu UK 

                                                 
1  Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tuto změnu pravidel dne 11. května 2020. 


