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Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice 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 tomto Jednacím řádu 

Dopravní fakulty Jana Pernera: 

Část první 

Úvodní ustanovení 

Článek 1 

Základní ustanovení 

(1) Jednací řád Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera (dále jen „Řád“) je 

vnitřním předpisem Dopravní fakulty Jana Pernera (dále jen „fakulta“) dle § 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, (dále jen „zákon“). 

(2) Tento Řád upravuje v souladu se zákonem a Statutem Dopravní fakulty Jana Pernera (dále 

jen „Statut fakulty“): 

a) výkon členství v Akademickém senátu Dopravní fakulty Jana Pernera (dále jen 

„senát“), 

b) organizační uspořádání senátu, 

c) jednání senátu, 

d) návrh na jmenování nebo odvolání děkana, 

e) dokumentaci činnosti senátu. 

Část druhá 

Výkon členství v senátu 

Článek 2 

Práva a povinnosti členů 

(1) Člen senátu (dále jen „senátor“) má právo a povinnost účastnit se zasedání senátu a jeho 

orgánů a aktivně se podílet na jejich činnosti. Fakulta je povinna učinit přiměřená opatření 

k zajištění tohoto práva. 

(2) Senátor má právo být volen do orgánů senátu. 

(3) Senátor má právo při zasedání senátu předkládat své návrhy, podněty a připomínky, 

požadovat jejich řešení a rozhodovat o nich. 

(4) Senátor má právo na zaprotokolování svého názoru do zápisu ze zasedání senátu. 
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(5) Pokud se senátor ze závažného důvodu nemůže některého zasedání zúčastnit, je povinen 

svoji neúčast omluvit předsedovi senátu před zahájením zasedání. 

(6) Senátor je povinen neprodleně písemně informovat předsedu senátu v případě, že rezignuje 

na funkci senátora, případně jeho členství zaniká dle § 26 zákona. 

 

Část třetí 

Organizační uspořádání senátu 

Článek 3 

Komory senátu 

(1) Senát je tvořen komorou akademických pracovníků a komorou studentů podle čl. 2 odst. 1 a 

2 Volebního řádu Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera. 

Článek 4 

Předsednictvo senátu 

(1) Senát ustavuje předsednictvo senátu (dále jen „předsednictvo“) volbou na svém prvním 

zasedání ve volebním období a dále vždy po uplynutí funkčního období předsednictva. 

(2) Délka funkčního období předsednictva je jeden rok. 

(3) Funkční období předsednictva začíná prvním dnem po dni volby předsednictva a končí vždy 

v den konání nejbližšího zasedání senátu po uplynutí lhůty dle odst. 2, nejpozději současně 

s volebním obdobím senátu. 

(4) Předsednictvo je tříčlenné. 

(5) Dva členové předsednictva jsou voleni z komory akademických pracovníků a jeden člen 

předsednictva je volen z komory studentů. 

(6) Předsednictvo řídí činnost senátu, zejména: 

a) připravuje návrh programu zasedání senátu a podkladové materiály k jednání senátu a 

rozesílá je senátorům nejpozději 7 dnů před termínem jednání, 

b) koordinuje práci komisí vytvořených senátem, 

c) v období mezi zasedáními řeší neodkladné záležitosti a o svých rozhodnutích informuje 

na nejbližším zasedání senátu, 

d) kontroluje plnění usnesení z předchozích zasedání,  

e) projednává a vyřizuje korespondenci senátu. 
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Článek 5 

Volba předsednictva senátu 

(1) Volbu nového předsednictva řídí předseda předcházejícího volebního období senátu, nebo 

funkčního období předsednictva (dále jen „předsedající“). 

(2) Senát zvolí dvoučlennou volební komisi, která organizuje volbu předsednictva. Volbě může 

předcházet krátké představení senátorů. 

(3) Volba je přímá a tajná. Volba je nejvýše tříkolová. 

(4) V prvním kole každý senátor navrhne dva kandidáty z komory akademických pracovníků a 

jednoho kandidáta z komory studentů. 

(5) Do druhého kola postupují čtyři kandidáti z komory akademických pracovníků a dva 

kandidáti z komory studentů s nejvyššími počty hlasů, pokud je lze určit jednoznačně. Nelze-li 

daný počet kandidátů jednoznačně odlišit pro rovnost hlasů, postupují do druhého kola i všichni 

další kandidáti, kteří získali potřebný počet hlasů pro poslední postupové místo. 

(6) Před hlasováním v druhém kole je každý kandidát veřejně tázán, zda vyslovuje souhlas 

s kandidaturou. V druhém kole každý senátor vybere z kandidátů, kteří vyslovili souhlas 

s kandidaturou, dva kandidáty z komory akademických pracovníků a jednoho kandidáta z komory 

studentů. Pokud nevysloví souhlas s kandidaturou alespoň tolik kandidátů, aby byla splněna 

podmínka podle čl. 4 odst. 5, předseda senátu vyhlásí novou volbu předsednictva senátu. 

(7) Členy předsednictva z komory akademických pracovníků se stávají první dva kandidáti, 

kteří v druhém kole získají nejvyšší počet hlasů. Členem předsednictva z komory studentů se stává 

kandidát, který získá ve druhém kole nejvyšší počet hlasů. 

(8) Nelze-li pro rovnost hlasů ve druhém kole jednoznačně určit všechny kandidáty, kteří se 

stávají členy předsednictva, rozhodne mezi těmi kandidáty z komory akademických pracovníků, 

kteří se umístili na děleném prvním nebo děleném druhém místě, a ze studentské komory, kteří se 

umístili na děleném prvním místě, třetí kolo volby. 

(9) Ve třetím kole každý senátor vybere z kandidátů určených podle odst. 8 právě tolik 

kandidátů, aby byla splněna podmínka podle čl. 4 odst. 5. Nedojde-li při opakované volbě 

k jednoznačnému rozhodnutí, rozhodne mezi těmito kandidáty los, a to tak, aby byla splněna 

podmínka podle čl. 4 odst. 5. Los provede předsedající za přítomnosti nadpoloviční většiny členů 

senátu. 

Článek 6 

Předseda a místopředsedové senátu 

(1) V čele senátu stojí předseda senátu. Ostatní členové předsednictva jsou místopředsedy 

senátu. 
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(2) Předseda senátu řídí činnost a jednání senátu, zastupuje senát navenek a plní další povinnosti 

podle tohoto Řádu. 

(3) V případě, že předseda senátu nemůže vykonávat funkci předsedy senátu, jej zastupuje 

místopředseda senátu, který získal při volbě předsedy senátu druhý nejvyšší počet hlasů. V případě 

jeho nepřítomnosti jej zastupuje druhý místopředseda. V případě, že získali oba místopředsedové 

při volbě předsedy stejný počet hlasů, je prvním zástupcem předsedy místopředseda z komory 

akademických pracovníků. V případě, že jsou oba místopředsedové z komory akademických 

pracovníků a zároveň získali při volbě předsedy stejný počet hlasů, je prvním zástupcem předsedy 

ten místopředseda, který byl výše postavený ve výsledcích voleb do senátu. V případě, že obě 

osoby dosáhly ve volbách do senátu stejný počet hlasů, rozhodne los. Los provede předsedající za 

přítomnosti nadpoloviční většiny členů senátu. 

Článek 7 

Volba předsedy senátu 

(1) Volbu nového předsedy senátu řídí předsedající.  

(2) Senát zvolí dvoučlennou volební komisi, která organizuje volbu předsedy. 

(3) Volba je přímá a tajná. Volba je nejvýše dvoukolová. 

(4) Senát zvolí předsedu ze zvolených členů předsednictva. V prvním kole každý senátor 

navrhne jednoho kandidáta z členů předsednictva. 

(5) Předsedou se stává člen předsednictva, který získá nejvyšší počet hlasů. 

(6) Při rovnosti hlasů pro dva nebo více kandidátů s nejvyšším získaným počtem hlasů se koná 

další kolo volby. Do něj postupují jen ti kandidáti, kteří získali v prvním kole stejný a zároveň 

nejvyšší počet hlasů. Nedojde-li při opakované volbě k jednoznačnému rozhodnutí, rozhodne mezi 

těmito kandidáty los. Los provede předsedající za přítomnosti nadpoloviční většiny členů senátu. 

Článek 8 

Zánik členství v předsednictvu senátu 

(1) Zanikne-li členství v předsednictvu jednomu nebo více členům předsednictva během 

funkčního období, senát na nejbližším zasedání zvolí v doplňující volbě příslušný počet členů 

předsednictva. Zanikne-li členství předsedovi senátu, senát na nejbližším zasedání zvolí i předsedu 

senátu. Při doplňující volbě předsednictva se postupuje obdobně podle čl. 5 tak, aby byla splněna 

podmínka podle čl. 4 odst. 5, s tím, že v prvním kole volby každý senátor navrhuje příslušný počet 

chybějících členů předsednictva a do druhého kola postupuje dvojnásobek tohoto počtu. 

(2) Členství v předsednictvu zaniká: 

a) zánikem členství v senátu, 

b) odstoupením, 

c) odvoláním podle odst. 3. 
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(3) Předsednictvo nebo jeho jednotlivý člen mohou být odvoláni během funkčního období 

hlasováním v senátu na návrh alespoň jedné pětiny senátorů. Senátoři předkládající návrh na 

odvolání předsednictva nebo jeho člena svůj návrh před hlasováním odůvodní. Návrh na odvolání 

je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech senátorů. V takovém případě se 

uskuteční doplňující volba podle odst. 1 na témže zasedání senátu. 

(4) Funkční období členů předsednictva zvolených podle odst. 1 končí ve stejný den, kdy mělo 

skončit funkční období členů předsednictva, které nově zvolení členové předsednictva během 

funkčního období nahrazují. 

Článek 9 

Komise 

(1) Senát zřizuje svým usnesením stálé nebo dočasné komise (dále jen „komise“), které jsou 

poradním orgánem senátu. Na žádost předsednictva se vyjadřují k návrhům projednávaným na 

zasedání senátu.  

(2) Stálé komise vznikají dnem zřízení a zanikají dnem ustavujícího zasedání nového senátu. 

Stálými komisemi senátu jsou: 

a) Ekonomická komise, 

b) Legislativní komise, 

c) Pedagogická komise. 

(3) Senát může zřídit svým usnesením další stálé nebo dočasné komise. Přitom vymezí jejich 

složení a úkoly. 

(4) Předsedy komisí schvaluje senát z řad senátorů na návrh předsedy senátu. 

(5) Za člena komise se může kdykoliv přihlásit kterýkoliv senátor. Členem komise se senátor 

stává dnem přihlášení předsedovi senátu. Ten o tomto aktu neprodleně informuje předsedu 

příslušné komise. Člen komise se může kdykoliv vzdát členství v komisi. Vzdání je účinné dnem 

oznámení předsednictvu. 

(6) Předsednictvo vyzve senátory, aby se přihlásili za členy komise, jestliže počet jejich členů 

nedosahuje tří. 

(7) Na návrh předsedy komise může předsednictvo jmenovat členem komise i jiného člena 

akademické obce fakulty, popřípadě další odborníky na danou problematiku. 
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Část čtvrtá 

Jednání senátu 

Článek 10 

Usnášeníschopnost 

(1) Senát je způsobilý usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech senátorů. 

Článek 11 

Ustavující zasedání 

(1) Ustavující zasedání senátu svolává a řídí poslední předseda předcházejícího volebního 

období senátu. 

(2) Zasedání je svoláno tak, aby se konalo nejpozději 10 dnů po začátku volebního období 

senátu. 

(3) Na programu je zejména: 

a) souhrnná zpráva o výsledku voleb, 

b) volba předsednictva senátu, 

c) volba předsedy senátu, 

d) příprava ustavení stálých komisí. 

Článek 12 

Řádné zasedání 

(1) Řádná zasedání senátu se konají nejméně čtyřikrát za kalendářní rok. 

(2) Zasedání senátu svolává a řídí předseda senátu. 

(3) Harmonogram řádných zasedání schvaluje senát na návrh jeho předsedy, a to pro každý 

kalendářní rok. Harmonogram zasedání se zveřejní. 

Článek 13 

Mimořádné zasedání 

(1) Mimořádná zasedání senátu svolává a řídí jeho předseda, a to podle svého uvážení, nebo na 

žádost 

a) nejméně jedné pětiny senátorů, 

b) osob, uvedených v § 26 odst. 4 zákona. 

(2) Žádost o svolání mimořádného zasedání senátu se předkládá písemně a její součástí jsou 

návrhy k projednání. 
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(3) Termín zasedání stanovuje předseda senátu a to tak, aby se konalo nejpozději 14 

kalendářních dní od obdržení žádosti, nevyplývá-li z žádosti lhůta delší. 

Článek 14 

Předkládání návrhů 

(1) Členové akademické obce fakulty se obracejí se svými podněty, připomínkami a dotazy na 

senát prostřednictvím senátorů. 

(2) Návrhy k projednání v senátu včetně podkladových materiálů se předávají předsedovi senátu 

nebo jím pověřené osobě a jsou neprodleně postoupeny všem senátorům. Podklady musejí 

obsahovat označení předkladatele, zdůvodnění návrhu a zpravidla i návrh na usnesení. 

(3) Návrhy podle odst. 2 se předávají předsedovi senátu nejpozději 8 dnů před zasedáním 

senátu. 

(4) Senát může projednat i návrhy předložené později, včetně návrhů předložených přímo na 

zasedání. Senát návrhy předložené po lhůtě neprojedná, pokud s projednáním nesouhlasí alespoň 

jedna pětina senátorů přítomných na zasedání. 

(5) Nebyl-li předložený návrh senátem projednán, má se za to, že je řádně a včas předložen 

k projednání na nejbližším zasedání senátu. Povinnost předkladatele podle § 27 odst. 3 zákona tím 

není dotčena. 

Článek 15 

Hosté 

(1) Předkladatel návrhu má právo vystoupit při jeho projednávání. 

(2) Další osoby mohou vystoupit podle § 26 odst. 4 zákona, nebo se souhlasem předsedy senátu. 

(3) Přizvat další osoby k aktivní účasti na zasedání senátu, a to zejména z důvodu podání 

informací nebo výkladu k určitému bodu jednání, může 

a) předseda senátu, 

b) předkladatel projednávaného návrhu, a to se souhlasem předsedy senátu. 

Článek 16 

Program zasedání 

(1) Program zasedání připravuje předsednictvo podle čl. 4 odst. 6 písm. a). 

(2) Na začátku každého zasedání senátu je nejprve projednán a schválen program zasedání 

předložený předsednictvem senátu. 
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(3) Není-li návrh programu zasedání schválen, koná se rozprava, po níž předsednictvo senátu 

předloží pozměněný návrh programu zasedání, v němž zohlední připomínky vznesené v rozpravě. 

Není-li program zasedání schválen ani poté, předseda senátu zasedání ukončí. 

Článek 17 

Přijímání rozhodnutí 

(1) O každém návrhu rozhoduje senát hlasováním. Je-li předložení návrhu následováno návrhy 

dílčích změn v původním návrhu, hlasuje senát nejdříve o pozměňovacích návrzích. 

(2) Usnesení je přijato, jestliže se pro ně vyslovila nadpoloviční většina všech senátorů, pokud 

není zákonem nebo Řádem stanoveno jinak. 

Článek 18 

Hlasování 

(1) Veřejně se v senátu hlasuje zdvižením ruky. Není-li to možné, hlasuje se veřejně jiným 

prokazatelným způsobem. 

(2) Tajně se v senátu hlasuje ve věcech určených zákonem nebo Řádem. 

(3) Tajným hlasováním se hlasuje vždy, volí-li senát osoby nebo jinak hlasuje o osobách, včetně 

vyjádření ke jmenování proděkanů, vyslovování předchozího souhlasu se jmenováním členů 

vědecké rady a vyslovování předchozího souhlasu se jmenováním členů disciplinární komise. To 

neplatí při volbě skrutátorů. 

(4) V ostatních případech se tajně nebo po jménech v senátu hlasuje na návrh kteréhokoli 

senátora, pokud o tom senát rozhodne. 

(5) Tajně se v senátu hlasuje hlasovacími lístky. Hlasování po jménech se zaznamenává do 

zápisu. 

Část pátá 

Návrh na jmenování nebo odvolání děkana 

Článek 19 

Návrh na jmenování děkana 

(1) Senát zahájí přípravu na přijetí návrhu na jmenování děkana nejpozději dva měsíce před 

skončením funkčního období stávajícího děkana. 

(2) Pro přípravu návrhu na jmenování děkana zřizuje senát pětičlennou volební komisi, přičemž 

ustanoví jejího předsedu. Členové volební komise nemohou kandidovat na funkci děkana. 
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(3) Návrhy kandidátů na funkci děkana (dále jen „kandidát“) jsou oprávněni podávat všichni 

členové akademické obce fakulty a Vědecké rady fakulty. Návrhy na kandidáty se podávají členům 

volební komise ve lhůtě určené předsednictvem při zahájení přípravy na přijetí návrhu na 

jmenování děkana. Návrhy se podávají písemně a jejich nezbytnou součástí je identifikace a podpis 

navrhujícího, prohlášení navrhovaného kandidáta, že s kandidaturou souhlasí, a podpis 

navrhovaného kandidáta. 

(4) Po uplynutí lhůty stanovené pro podávání návrhů kandidátů na funkci děkana volební 

komise bezodkladně informuje předsednictvo o podaných návrzích na kandidáta. 

(5) Navržení kandidáti se představí akademické obci a zaměstnancům fakulty na předvolebním 

shromáždění. Předvolební shromáždění svolá předsednictvo senátu tak, aby se konalo nejpozději 7 

a nejdříve 30 kalendářních dnů před volbou kandidáta na funkci děkana. Předvolební shromáždění 

řídí předseda senátu. 

(6) Volební komise připraví volební listinu pro volbu kandidáta na funkci děkana v senátu. 

(7) Volba je přímá a tajná. Platným je hlasovací volební lístek s jednoznačně označeným 

nejvýše jedním kandidátem. 

(8) Na jmenování děkanem bude navržen ten kandidát, pro něhož hlasuje nadpoloviční většina 

všech senátorů. 

(9) Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu, koná se nové kolo volby vždy 

s vyškrtnutím toho kandidáta, který získal v předchozím kole nejmenší počet hlasů. Získá-li více 

kandidátů shodný nejmenší počet hlasů, jsou vyškrtnuti všichni tito kandidáti. 

(10) Nezíská-li žádný kandidát ani v posledním kole potřebný počet hlasů, předsednictvo 

neprodleně vyhlásí novou volbu tak, aby se konala s nově navrženými kandidáty do 30 

kalendářních dnů. 

(11) Koná-li se při nové volbě předvolební shromáždění, předsednictvo je svolá tak, aby se 

konalo nejpozději 3 kalendářní dny před volbou kandidáta na funkci děkana v senátu. 

(12) Usnesení o návrhu na jmenování děkana předloží předseda senátu rektorovi Univerzity 

Pardubice do 3 pracovních dnů. 

Článek 20 

Návrh na odvolání děkana z funkce 

(1) Návrh na odvolání děkana z funkce podává písemně senátor, nebo skupina nejméně dvaceti 

členů akademické obce fakulty. Součástí návrhu musí být podrobné zdůvodnění. 

(2) Senát si vyžádá písemné stanovisko děkana. Návrh na odvolání děkana z funkce podle 

odst. 1 i toto stanovisko senát projedná a posoudí. 

(3) Akademický senát fakulty navrhuje odvolání děkana z funkce: 
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a) za jednání, které je v rozporu se zásadami lidských práv, humanity a demokracie, 

b) za jednání, které je v rozporu s právním řádem, zejména za závažné nedodržování 

zákona a vnitřních předpisů univerzity a fakulty, 

c) pokud se děkan zpronevěřil občanské, vědecké nebo pedagogické cti, 

d) pokud děkan závažným způsobem poškozuje zájmy a dobré jméno vysoké školy nebo 

fakulty. 

 

(4) Návrh na odvolání děkana z funkce je schválen, hlasují-li pro něj nejméně tři pětiny všech 

senátorů. 

(5) Usnesení s návrhem na odvolání děkana z funkce předloží předseda senátu rektorovi 

Univerzity Pardubice do 3 pracovních dnů. 

Část šestá 

Dokumentace činnosti senátu 

Článek 21 

Zápis ze zasedání senátu 

(1) Zápis shrnuje průběh jednání, stanoviska vyslovená v rozpravě a uvádí usnesení včetně 

způsobu a výsledků hlasování o nich. Přílohou zápisu jsou zpravidla schválené předpisy a jiné 

písemné podklady, které tvoří podstatu usnesení. 

(2) Elektronická verze zápisu je zpřístupněna všem senátorům do 7 kalendářních dnů od 

ukončení zasedání. Každý senátor má právo vznést připomínky k zápisu do 3 kalendářních dnů od 

jeho zpřístupnění. Senátoři jsou neprodleně informováni o způsobu vypořádání připomínek. 

Neprodleně po vypořádání připomínek se zápis zveřejní. 

(3) Za zveřejňování zápisu podle odst. 2 zodpovídá předseda senátu. 

Část sedmá 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

Článek 22 

Výkladová ustanovení 

(1) Většina všech senátorů se vypočítává z počtu mandátů stanoveného čl. 2 odst. 2 Volebního 

řádu Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera. 
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Článek 23 

Přechodná ustanovení 

(1) Zrušují se čl. 4 až 7 Volebního a jednacího řádu senátu schváleného Akademickým senátem 

Univerzity Pardubice dne 2. 12. 2008. 

Článek 24 

Závěrečná ustanovení 

(1) Tento Řád byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona senátem dne 10. května 2017. 

(2) Tento Řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem Univerzity 

Pardubice dne 6. června 2017. 

(3) Tento Řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Pardubice.  

(4) Tento Řád nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Pardubice. 

                                  doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. 


