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Univerzita Karlova v Praze 

 

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY 

 

Akademický senát Právnické fakulty se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. d) 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

vysokých školách), usnesl na tomto Volebním a jednacím řádu akademického senátu 

Právnické fakulty, jako na jejím vnitřním předpisu: 

 

 

Čl. 1 

 

Akademický senát Právnické fakulty (dále jen "senát") vyhlašuje volby tak, aby se 

platná volba uskutečnila nejpozději 15. dne před koncem jeho funkčního období jeho členů. 

Současně stanoví přiměřenou lhůtu pro přijímání návrhů na kandidáty. 

 

Čl. 2 

 

(1) Kandidáty mohou navrhovat členové akademické obce Právnické fakulty (dále jen 

"akademická obec"). Člen akademické obce může kandidovat též na základě vlastního 

návrhu. 

(2) Návrhy na kandidáty jsou písemné. Návrh obsahuje: 

a) jméno a příjmení kandidáta 

b) pracoviště kandidáta, u studentů ročník 

c) podpis(y) navrhovatele(ů) 

d) souhlas kandidáta s kandidaturou. 

(3) Návrhy se podávají volební komisi senátu. 

 

Čl. 3 

 

(1) Pro řízení voleb ustanoví senát volební komisi, která ze svého středu zvolí 

předsedu. Senát svým usnesením zmocní předsedu volební komise, aby z důvodu neplatnosti 

voleb uvedeného v ustanovení čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické fakulty (dále jen "statut"), 

vyhlásil druhou případně třetí volbu. 

(2) Členy volební komise nemohou být navrhovaní kandidáti. 

 

Čl. 4 

 

(1) Po uplynutí lhůty k podání návrhů volební komise projedná došlé návrhy. U 

neúplného nebo nejasného návrhu vyzve navrhovatele, aby jej doplnil. 

(2) Volební komise vyřadí ze seznamu kandidátů ty, kteří nejsou v době uplynutí lhůty 

dle čl. 1 věty druhé členy akademické obce, zastávají funkce, které jsou se členstvím v senátu 

neslučitelné, a dále ty, kteří i přes výzvu uvedenou v bodě 1 tohoto článku nevyslovili s 

kandidaturou souhlas nebo se kandidatury dodatečně vzdali. 
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(3) Po projednání návrhů podle bodu 1 a 2 volební komise sestaví kandidátní listiny a 

vyhlásí je. Zástupcům studentů je přiděleno 10 mandátů, zástupcům akademických 

pracovníků je přiděleno 11 mandátů. 

(4) Kurie akademických pracovníků volí 11 senátorů z řad akademických pracovníků. 

Každý volič v kurii akademických pracovníků může na hlasovacím lístku označit nejvýše 11 

kandidátů. 

(5) Kurie studentská volí 10 senátorů z řad studentů. Každému ročníku studia jsou 

přiděleny 2 mandáty. Doktorandi vykonávají své volební právo spolu se studenty pátého 

ročníku. Každý ročník má svoji kandidátní listinu a volí své zástupce odděleně. Každý volič 

v kurii studentské může na hlasovacím lístku označit nejvýše 2 kandidáty. 

 

Čl. 4a 

 

 (1) Ve volební místnosti nebo jinak určeném prostoru pro hlasování musí být 

umožněna úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování. 

 (2) Volič prokáže svoji totožnost přítomným členům volební komise. 

 (3) Poté je voliči vydán hlasovací lístek pro volbu studentů, nebo hlasovací lístek pro 

volbu akademických pracovníků. 

 (4) Každý volič může použít k hlasování jeden hlasovací lístek. Je-li volič zároveň 

akademickým pracovníkem i studentem fakulty, může volit a být volen pouze v jedné z kurií. 

Je-li kandidátem v jedné z kurií, nemá právo volit v druhé kurii. Nekandiduje-li, oznámí 

volební komisi při prokazování totožnosti podle odst. 2, ve které z kurií uplatní své právo 

volit. 

 (5) Označí-li volič na hlasovacím lístku více kandidátů, než je přípustné, nebo nelze-li 

označení s jistotou rozpoznat, je hlas neplatný. 

 

Čl. 5 

 

(1) Po ukončení hlasování volební komise sečte hlasy a do zápisu o výsledku 

hlasování uvede, zda jsou volby platné. Mandáty přidělí v souladu s čl. 4 odst. 5 a 6 podle 

počtu hlasů odevzdaných pro kandidáty. Mandáty přidělené kandidátní listině přikáže na ní 

uvedeným kandidátům podle počtu hlasů, které pro ně byly odevzdány. V případě rovnosti 

hlasů rozhodne los. 

----- 

Podle 1. změny volebního a jednacího řádu senátu obsahuje druhá věta tohoto odstavce odkaz na čl. 4 odst. 5 a 

6. Vzhledem k tomu, že čl. 4 odst. 6 neexistuje, pak má být vzhledem k obsahu správně odkaz na čl. 4 odst. 4 a 5 

(pozn. red.). 

----- 

(2) Kandidáti, kteří nezískali mandát, obdrželi však takový počet hlasů, který 

přesahuje polovinu počtu hlasů odevzdaných pro v pořadí posledního zvoleného kandidáta, se 

stávají náhradníky. Jejich pořadí je určeno počtem hlasů, který pro ně byl odevzdán. 

(3) Volební komise předloží výsledky voleb předsedovi senátu (dále jen "předseda"), 

který je vyhlásí a současně svolá první zasedání nového senátu. 

 

Čl. 6 
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(1) Před uplynutím funkčního období členství v senátu zanikne, jestliže se člen vzdá 

svého mandátu, nebo přestane-li být členem akademické obce. Člen senátu se může svého 

mandátu vzdát písemným podáním předsedovi senátu; účinné je dnem doručení. 

(2) Uprázdní-li se místo člena senátu, nastupuje na jeho místo náhradník z téže 

kandidátní listiny podle pořadí určeného počtem obdržených hlasů. 

(3) Pokud nebude možné v průběhu funkčního období obsadit uprázdněná místa 

v senátu náhradníky z kandidátní listiny téhož ročníku, obsadí uprázdněná místa náhradníci 

bez ohledu na ročník, a to podle počtu odevzdaných hlasů. 

 

Čl. 7 a 8 

 

(zrušeny) 

 

Čl. 9 

 

(1) Časový plán zasedání senátu se stanoví na období jednoho semestru. Časový plán 

zasedání senátu se zasílá všem členům senátu, děkanovi, proděkanům a tajemníkovi. 

(2) Řádné zasedání senátu se koná nejméně třikrát za semestr. Řádné zasedání senátu 

svolává předseda podle schváleného časového plánu zasedání senátu upřesněného na 

předcházejícím zasedání. V pozvánce se uvedou termín, místo a program zasedání včetně 

pořadí projednávaných bodů. 

(3) Mimořádné zasedání je povinen předseda svolat, požádá-li o to alespoň 1/3 členů 

senátu nebo děkan; tak, aby se konalo do deseti dnů ode dne, kdy obdržel žádost, nevyplývá-li 

ze žádosti lhůta delší. Termín, místo a program mimořádného zasedání se oznamují alespoň 

dva dny předem. 

(4) Údaje o termínu, místu a programu zasedání senátu se zveřejňují na úřední desce 

fakulty. 

 

Čl. 10 

 

(1) Jednání senátu řídí předseda nebo jím pověřený člen senátu (dále jen 

"předsedající"). 

(2) Po zahájení jednání umožní předsedající členům senátu vyjádřit se k programu a 

navrhnout jeho doplnění nebo změnu pořadí projednávaných bodů. Takové návrhy může 

přednést i děkan. 

 

Čl. 11 

 

(1) Jednotlivé body programu se projednávají zpravidla na základě písemných 

podkladových materiálů. Tyto materiály předkládá navrhovatel, který žádá o projednání, 

předsedovi nejpozději 10 dnů přede dnem zasedání senátu. V odůvodněných případech může 

předseda tuto lhůtu zkrátit na polovinu, u mimořádných zasedání na jeden den. Úvodní slovo 

při projednávání přednese pověřený člen senátu nebo navrhovatel. 
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(2) V jednoduchých případech lze se souhlasem předsedy nebo v průběhu zasedání 

senátu se souhlasem senátu bod programu projednat bez písemného podkladového materiálu. 

(3) Jestliže je toho zapotřebí k řádnému projednání věci, přizve předseda k jednání 

navrhovatele, popřípadě i zpracovatele. 

 

Čl. 12 

 

(1) Předseda nebo senát mohou k jednání přizvat další osoby, je-li toho zapotřebí k 

řádnému objasnění projednávané věci. 

(2) Senát si může vyžádat stanovisko kteréhokoli orgánu fakulty. 

 

Čl. 13 

 

(1) K jednotlivým bodům programu se koná rozprava. 

(2) Senát se může usnést na maximální řečnické době. 

(3) Člen senátu má právo na faktickou poznámku, která reaguje na průběh rozpravy. 

Slovo mu bude uděleno ihned, jakmile skončí ten, kdo právě hovoří. 

(4) Členové senátu mohou v rozpravě přednést doplňovací nebo pozměňovací návrhy 

ve vztahu k návrhům obsaženým v písemných podkladových materiálech nebo přednesených 

v úvodním slovu k příslušnému bodu programu. 

(5) Na závěr rozpravy bude uděleno slovo navrhovateli, jestliže o ně požádá. 

 

Čl. 14 

 

(1) Senát hlasuje zvlášť o každém návrhu, který mu byl předložen, pokud jej ten, kdo 

návrh podal, nevezme do zahájení hlasování zpět. 

(2) O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. O doplňovacích a 

pozměňovacích návrzích se hlasuje před hlasováním o původním návrhu, pořadí se určí podle 

povahy věci. 

(3) Je-li hlasování veřejné, hlasuje se zdvižením ruky. 

(4) Je-li hlasování tajné, hlasuje se hlasovacími lístky. 

(5) Po ukončení hlasování nebo po zjištění výsledků hlasování vyhlásí předsedající 

výsledek. 

 

Čl. 15 

 

(1) O každém zasedání senátu se pořizuje zápis a jako podklad pro zápis písemný 

záznam průběhu jednání. Záznam pořizuje člen akademické obce fakulty pověřený senátem 

jako zapisovatel, popřípadě člen senátu pověřený předsedajícím. 

(2) V zápisu se uvádí termín zasedání, kdo ze členů senátu byl přítomen, kdo byl 

omluven, kdo byl na jednání senátu přizván, kdo byl předsedajícím, jaký byl program jednání 

a pořadí jeho bodů, kdo přednesl úvodní slovo k jednotlivým bodům pořadu, jaká usnesení 

byla přijata a jaké byly číselné výsledky hlasování. Pokud nebyly k některým bodům 

programu, k nimž je zapotřebí přijmout usnesení, předloženy písemné materiály, uvádí se v 
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zápisu též základní obsahová charakteristika těchto bodů. Údaje o rozpravě se uvádějí, jestliže 

se na tom senát usnese nebo jestliže na záznamu svého projevu trvá ten, kdo jej přednesl. 

(3) Správnost písemného záznamu průběhu jednání a zápisu ověřuje předsedající. 

(4) Zápis se zasílá elektronickou poštou členům senátu a děkanovi zpravidla do 14 dnů 

ode dne zasedání, nejpozději však 7 dnů přede dnem nejbližšího příštího zasedání. Zveřejňuje 

se na úřední desce fakulty, nejpozději 7 dnů ode dne nejbližšího příštího zasedání. 

(5) Na nejbližším příštím zasedání může člen senátu vznést námitky proti zápisu. O 

námitkách senát rozhodne hlasováním. 

 

Čl. 16 

 

Senát může zřizovat jako poradní orgány stálé nebo dočasné komise. Komisi předsedá 

vždy člen senátu. 

 

Čl. 17 

 

(1) Tento volební a jednací řád byl schválen senátem fakulty dne 12. května 1999 a 

nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity
1
. 

(2) Tento volební a jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. října 1999. 

 

----- 

1. změna volebního a jednacího řádu senátu byla schválena akademickým senátem fakulty dne 

20. 6. 2008, akademickým senátem univerzity dne 10. 10. 2008 a nabyla účinnosti dne 1. 11. 

2008. 

                                                           
1
 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento volební a jednací 

řád dne 11. 6. 1999. 


