
Změna Volebního a jednacího řádu akademického senátu 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

 
Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle § 27 odst. 1 písm. 
b) a § 33 odst. 2 písm. b) 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 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze: 
 

Čl. 1 
Změna Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze 

Volební a jednací řád Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
(dále jen „předpis“) se mění takto: 

1. Na všech místech, kde je citován Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze s malým počátečním písmenem „a“ se toto písmeno mění na velké 
počáteční „A“. 

2. Na všech místech, kde je citován Volební a jednací řád Akademického senátu Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze s malým počátečním písmenem „v“ se toto písmeno 
mění na velké počáteční „V“. 

3. Na všech místech, kde je citován Statut Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
s malým počátečním písmenem „s“ se toto písmeno mění na velké počáteční „S“. 

4. Na všech místech, kde je citován Statut Univerzity Karlovy v Praze s malým počátečním 
písmenem „s“ se toto písmeno mění na velké počáteční „S“. 

5. Poznámka pod čarou č. 4 nově zní: „§ 70 odst. 1 a 2 zákona o vysokých školách; 
nevztahuje se tedy na pracovníky působící na fakultě na základě dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr dle § 70 odst. 5 zákona o vysokých školách.“ 

6. V čl. 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: „Při vyhlášení voleb může 
senát, za předpokladu, že budou připraveny technické podmínky a že budou dodržena 
příslušná ustanovení tohoto volebního a jednacího řádu, rozhodnout o tom, že se volby 
budou konat částečně či úplně elektronickou formou prostřednictvím počítačové sítě. 
V takovém případě musejí být součástí vyhlášení voleb podrobné informace o technických 
podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb.“ 

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

7. V čl. 3 odst. 4 nově zní: „Volby připravuje a řídí nejméně sedmičlenná volební komise. 
Předsedu, místopředsedu a členy komise zvolí senát z členů akademické obce fakulty na 
zasedání senátu, na kterém byly volby vyhlášeny. Členové volební komise nemohou ve 
volbách do senátu kandidovat. Volební komise ze svých jednání vyhotovuje zápisy.“ 

8. V čl. 5 odst. 2 větě první se slova „sekretariátu senátu“ nahrazují slovy „podatelny 
fakulty“. 



9. V čl. 5 odst. 2 písmeno b. nově zní: „písemný podepsaný souhlas navrhovaného 
s kandidaturou,“. 

10. V čl. 5 odst. 2 se za písmeno b. vkládá nové písmeno c., které zní: „jméno, příjmení, 
kontakt a podpis navrhovatele, v případě akademických pracovníků název příslušné 
základní součásti fakulty, v případě studentů studijní program, příp. obor navrhovaného a 
ročník studia.“ 

11. V čl. 5 odst. 4 se na konec druhé věty doplňuje čárka a za ní slova: „a to kromě kontaktu 
na navrhovaného.“. 

12. V čl. 5 odst. 5 se ve druhé větě doplňují za slovo „Rozsah“ slova „a podobu“. 

13. V čl. 5 odst. 6 první věta nově zní: „Volební komise zajistí prostřednictvím děkanátu 
fakulty technické podmínky pro průběh voleb, tedy v případě, že se volby nekonají jen 
elektronickou formou, zejména obstarání volebních uren a zástěn pro hlasování a vytištění 
hlasovacích lístků.“ 

14. V čl. 7 odst. 3 větě poslední se slovo „čtyřech“ nahrazuje slovem „pěti“. 

15. V čl. 11 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: „V případě, že se člen senátu 
nemůže zasedání senátu účastnit, je povinen se předem ze zasedání omluvit, a to písemně 
v elektronické podobě na adresu předsednictva senátu nejpozději do chvíle plánovaného 
začátku zasedání.“ 

16. V čl. 12 odst. 1 druhá věta nově zní: „Předkladatel musí tyto materiály předat 
předsednictvu senátu nejpozději 7 dní před zasedáním senátu, a to v tištěné nebo v 
elektronické podobě.“ 

17. V čl. 12 odst. 3 větě první se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“. 

18. V čl. 12 odst. 4 se za slovo „podklady“ vkládají slova „v elektronické podobě“ a slovo 
„týden“ se nahrazuje slovy „pět dní“. 

19. V čl. 14 odst. 4 větě první se slova „v písemné formě“ nahrazují slovy „kterýmkoli z členů 
senátu“. 

20. V čl. 14 odst. 4 se za poslední větu vkládá nová věta, která zní: „V případě, že o to požádá 
alespoň jeden člen senátu, musí být návrh usnesení předložen v písemné formě.“ 

21. V čl. 15 odst. 6 se v první větě slova „v sekretariátu senátu“ nahrazují slovy „na děkanátu 
fakulty v rámci Kanceláře tajemníka fakulty“. 

22. V čl. 18 odst. 3 se v druhé větě slova „v archivu písemností senátu“ nahrazují slovy „na 
děkanátu fakulty v rámci Kanceláře tajemníka fakulty“.  

23. V čl. 20 odst. 4 a 5 se slova „jeho sekretariátu“ nahrazují slovy „podatelny fakulty“. 

 

Čl. 2 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze dne … 2014. 



2. Tento změna předpisu nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem 
Univerzity Karlovy v Praze.1 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2014. 

 
............................. 

Mgr. Jan Chromý, Ph.D. 
předseda Akademického senátu fakulty 

 
............................ 

doc. Mirjam Friedová, Ph.D. 
děkanka fakulty 

 
............................. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
předseda Akademického senátu univerzity 

                                                
1 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem 
Univerzity Karlovy v Praze dne ……………. 


