Univerzita Karlova v Praze
Fakulta sociálních věd
Vnitřní předpis,
kterým se mění Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
Část první
Změny

1. V článku 3 se přidává odstavec 7 následujícího znění:
„7. Volební komise se pracovně rozdělí do jednotlivých okrskových komisí (čl. 5). Je vhodné dbát na to, aby
v jednotlivých okrskových komisích byli zástupci z co nejvíce institutů.“.
2. V článku 4 odstavci 3 se doplňuje písmeno e) následujícího znění:
„e. kontaktní údaje kandidáta – e-mail a telefon.“.

3. V článku 4 odstavci 8 se doplňuje věta:“Fakulta umožní kandidátům prezentovat sebe a své volební programy
na svých webových stránkách.“

4. V článku 5 se doplňuje třetí odstavec následujícího znění:
„3. Na technickém zajištění voleb se podílí jak fakulta, tak jednotlivé instituty.“.

5. V článku 12 odstavci 5 se v poslední větě nahrazuje slovo „předá“ slovem „doručí“.
6. V článku 15 se odstavec 3 nahrazuje zněním: „Senát na svém prvním zasedání volí čtyřčlenné předsednictvo
senátu (dále jen předsednictvo) včetně předsedy senátu (dále jen předseda) a místopředsedy senátu (dále jen
místopředseda).“.
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7. Článek 16 nově včetně nadpisu zní:
„Čl. 16 – Volby předsednictva a předsedy senátu
1. Předsednictvo je tvořeno předsedou, místopředsedou a dvěma dalšími členy.
2. Členové předsednictva jsou voleni a odvoláváni tajným hlasováním senátu. K volbě předsedy,
místopředsedy a dalších členů předsednictva ustanovuje senát ze svého středu tříčlennou volební
komisi. Návrhy na členy předsednictva mohou volební komisi předkládat pouze členové senátu.
Kandidáti musí s kandidaturou souhlasit a krátce se představit senátu. Po projevech probíhá k
navrženým kandidátům rozprava. K platnosti voleb předsednictva a předsedy senátu je třeba účasti
nejméně 2/3 všech členů senátu.
3. Jako první je volen předseda senátu. Při volbě předsedy napíší členové senátu na volební lístek nejvýše
jedno jméno kandidáta. Volební lístky, na kterých je uvedeno více jmen, jsou neplatné. Předsedou se
stává ten, kdo získal nadpoloviční počet hlasů. Pokud žádný z kandidátů nedosáhne nadpoloviční většiny,
koná se druhé kolo volby, do kterého postupují kandidáti, kteří shodně dosáhli nejvyššího počtu hlasů,
nebo jediný kandidát s nejvyšším získaným počtem hlasů a všichni kandidáti, kteří získali druhý nejvyšší
počet hlasů. Předsedou se stává kandidát s vyšším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los,
který provede člen volební komise.
4. Po volbě předsedy následuje volba místopředsedy, který musí být z druhé komory, než je zvolený
předseda. Postup při volbě je stejný jako u volby předsedy.
5. Následuje volba dalších dvou členů předsednictva. Postup je stejný jako u volby předsedy s tím
rozdílem, že každý člen senátu napíše na lístek nejvýše dvě jména kandidátů. Dalšími členy předsednictva
se stává kandidát z pedagogické komory s nejvyšším počtem hlasů a kandidát ze studentské komory s
nejvyšším počtem hlasů.
6. Předsednictvo lze odvolat prostou většinou hlasů při účasti nejméně 2/3 všech členů senátu. Případné
nové volby předsednictva se v tomto případě konají až na příštím zasedání senátu, stanoveném v
souladu s časovým plánem senátu (čl. 20).
7. Uvolní-li se v průběhu funkčního období místo člena předsednictva, konají se na prvním možném
zasedání doplňovací volby. V případě uvolnění místa předsedy se volí nově celé předsednictvo.“.

8. V článku 18 odstavci 2 se slova „jím pověřený člen předsednictva“ nahrazují slovem „místopředseda nebo
jiný předsedou pověřený člen předsednictva“.
9. V článku 18 se odstavec 3 nahrazuje zněním: „Předseda podpisem stvrzuje správnost znění zápisů ze schůzí.
V případě nepřítomnosti předsedy na schůzi stvrzuje správnost znění zápisů člen předsednictva, který předsedu
zastupoval.“.
10. V článku 19 odstavci 3 se slova „v budovách fakulty“ nahrazují slovy „na webových stránkách fakulty“.
11. V článku 20 odstavci 2 slovo „děkanovi“ nahrazuje slovy „všem členům rozšířeného kolegia děkana“.
12. V článku 22 odstavci 1 se na konec doplňuje věta: „Během této doby nelze přijímat usnesení (čl. 27) a
hlasovat (čl. 28).“.
13. V článku 23 odstavci 1 se spojka „a“ za slovy „z návrhů členů senátu” nahrazuje čárkou a na konec věty se
doplňují slova: „a z návrhů odborové organizace zaměstnanců fakulty“.
14. V článku 24 odstavci 1 se v poslední větě za slova „doručují členům senátu“ doplňuje čárka a slova: „členům
rozšířeného kolegia děkana a dalším zájemcům z členů akademické obce fakulty, kteří svůj zájem vyjádří
písemnou žádostí nebo emailem k rukám předsedy senátu“.
15. V článku 26 odstavci 1 se v poslední větě za slova „kterýkoli člen akademické obce“ doplňují následující
slova: „zástupce odborové organizace zaměstnanců fakulty,“.
16. V článku 27 se odstavec 4 nahrazuje zněním: „Usnesení podepisuje předseda senátu. V případě jeho
nepřítomnosti místopředseda nebo jiný předsedou určený člen předsednictva senátu.“.
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17. V článku 28 odstavci 7 se přidává na konec věta: „S výjimkou tajného hlasování je hlasování jednotlivých
členů senátu zpravidla zaznamenáno v zápise.“.
18. V příloze Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty sociálních věd se v článku 2 odstavci 2
nahrazují slova „vnitřní počítačové síti“ slovem „intranetu“.
19. V příloze Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty sociálních věd se v článku 3 odstavci 3
nahrazují slova „podepisuje zápis“ slovy „podpisem stvrzuje správnost zápisu“.

Část druhá

Účinnost
1. Tento předpis byl schválen akademickým senátem Fakulty sociálních věd UK dne 28. dubna 2015.
1)
2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem UK.
3. Tento předpis nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.
1) § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento předpis
dne ..................... .

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

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

Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
předseda Akademického senátu UK FSV

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Děkan UK FSV

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