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JEDNACÍ ŘÁD
AKADEMICKÉHO SENÁTU CMTF UP
Úplné znění
vyplývající ze změn schválených AS UP
ve znění pozměňovacích návrhů dne 26. dubna 2017
a schválených AS CMTF v takto upravené verzi dne 31. května 2017

______________________________________________________________

Článek 1
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto řádu se rozumí:
a) „zákonem“ zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů,
b) „UP“ Univerzita Palackého v Olomouci,
c) „CMTF UP“ Cyrilometodějská teologická fakulta UP,
d) „AS CMTF“ Akademický senát CMTF UP,
e) „děkanem“ děkan CMTF UP,
f) „rektorem“ rektor UP,
g) „senátorem“ člen AS CMTF UP,
h) „předsedou“ také místopředseda zastupující předsedu dle příslušných ustanovení
Jednacího řádu AS CMTF,,
i) „zasíláním a předkládáním“ též forma umožňující dálkový přístup (dále jen
„elektronická forma“),
j) „AS UP“ Akademický senát Univerzity Palackého.

Článek 2

Orgány AS CMTF
1. Orgány AS CMTF jsou předseda z řad akademických pracovníků a dva místopředsedové,
první z řad akademických pracovníků, druhý z řad studentů. Místopředsedové
v uvedeném pořadí zejména zastupují předsedu v době, kdy nemůže svou funkci
vykonávat.
2. Nově zvolený AS CMTF si volí ze svých senátorů předsedu a jednotlivě dva
místopředsedy. Tato volba se uskuteční na prvním zasedání nově zvoleného AS CMTF.
3. Volbu organizuje a řídí ten senátor, který získal při volbách nejvíce hlasů.
4. Volby se musí zúčastnit nejméně tři pětiny senátorů nově zvoleného AS CMTF.
5. Předsedající nechá zvolit aklamací dva senátory za skrutátory hlasů.
6. Každý senátor nového AS CMTF může navrhnout kandidáta na předsedu
a místopředsedu z řad senátorů, včetně sama sebe. Předsedající neprodleně zjistí souhlas
či nesouhlas senátorů navržených jiným senátorem s kandidaturou; volit je možno jen tu
osobu, která vyjádřila svůj souhlas.
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7. Volba předsedy a místopředsedů je tajná. Každý z nich je volen samostatně.
8. Předsedou AS CMTF se stává v prvním kole volby ten senátor z řad akademických
pracovníků, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. V případě,
že žádný ze senátorů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, se koná druhé kolo volby
a zvolen je ten, kdo získá největší počet hlasů. V případě, že v druhém kole dva nebo více
senátorů získají stejný nejvyšší počet hlasů, se volba opakuje ve třetím kole, kdy se volí
z těch senátorů, kteří získali v druhém kole největší počet hlasů. Pokud není ani třetí kolo
úspěšné, rozhoduje se mezi nimi o předsedovi losem.
9. Volba obou místopředsedů probíhá stejným způsobem jako volba předsedy.
10. O provedené volbě se vyhotoví zápis.
11. Nově zvolený předseda AS CMTF informuje o výsledku voleb děkana, předsedu AS UP
a Velkého kancléře.
12. Místo předsedy nebo místopředsedy AS CMTF se může uprázdnit:
a) zánikem mandátu senátora;
b) písemnou rezignací z funkce, přičemž rezignace musí být doručena zapisovateli
AS CMTF a vstupuje v platnost dnem doručení;
c) odvoláním z funkce ze strany senátu, přičemž se pro odvolání z funkce předsedy
nebo místopředsedy bere do úvahy také způsob výkonu funkce předsedy
či místopředsedy senátu; v případě místopředsedy z řad studentů se použije
analogicky ustanovení Volebního řádu AS CMTF ohledně navrácení výkonu práv
a povinností spojených s mandátem senátora v případě ukončení studia a brzkého
zápisu do studia na CMTF UP.
13. Pokud se během funkčního období AS CMTF uvolní místo předsedy nebo místopředsedů,
musí se obsadit novou volbou podle předcházejících odstavců tohoto článku, přičemž
předsedající volbě je určen dle čl. 4 odst. 4.

Článek 3

Komise AS CMTF
1. Senát si pro svou činnost může zřizovat poradní komise, a to buď trvalé (po dobu
funkčního období AS CMTF), nebo dočasné. Usnesení komise mají pro AS CMTF
doporučující charakter.
2. Komise musí být alespoň tříčlenné. Členy komise schvaluje AS CMTF. Členové komise
mohou být z řad členů akademické obce, případně z dalších odborníků na řešenou
problematiku. Členství v komisi je nezastupitelné.
3. V čele každé komise je předseda komise, volený členy komise z řad senátorů.
4. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Pro přijetí
usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů komise.
5. Ze svého jednání komise pořizuje zápis a zasílá jej zapisovateli AS CMTF. Zápis z komise
je podkladem pro jednání AS CMTF.
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Článek 4

Zasedání a jednání AS CMTF
1. AS CMTF zasedá zpravidla alespoň jednou za čtvrt roku v určených termínech. K řešení
naléhavých záležitostí může AS CMTF zasedat mimo předem stanovené termíny.
Předseda AS CMTF svolává mimořádné zasedání na základě vlastního uvážení nebo
na základě žádosti Velkého kancléře, děkana nebo rektora. Mimořádné zasedání mohou
svolat také alespoň čtyři senátoři, kteří zároveň písemně podají návrh programu jednání.
2. Zasedání AS CMTF jsou veřejně přístupná. Nečlenové AS CMTF při zasedání nemají právo
do jednání jakkoli zasahovat. Předseda má právo udělit slovo osobám, jejichž účast
v rozpravě shledá vhodnou pro projednávané záležitosti.
3. Velký kancléř a děkan nebo v jeho zastoupení proděkan a tajemník CMTF UP, rektor nebo
v jeho zastoupení prorektor, předseda AS UP nebo v jeho zastoupení jím pověřený člen
AS UP mají právo vystoupit na zasedání, kdykoli o to požádají.
4. Jednání AS CMTF řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda z řad
akademických pracovníků. Pokud ani ten není přítomen, řídí jednání místopředseda
z řad studentů. Pokud není přítomen žádný z nich, řídí zasedání věkem nejstarší senátor.
5. AS CMTF projevuje vůli usnesením. Z formulace usnesení je patrné, zda AS CMTF podle
zákona, vnitřních předpisů UP nebo CMTF volí, schvaluje předložený materiál,
projednává jej či bere na vědomí, popřípadě se jinak vyjadřuje.
6. Jednání AS CMTF je přítomen určený zaměstnanec CMTF UP jako zapisovatel.
7. AS CMTF je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech senátorů. Není-li
AS CMTF schopen usnášení, předseda určí se souhlasem přítomných senátorů nový
termín zasedání; předseda také může určit, že o určitých bodech programu bude
hlasováno mimo zasedání. Zapisovatel oznámí tyto skutečnosti nepřítomným senátorům.
8. AS CMTF může hlasováním rozhodnout o odročení jednání z těchto důvodů:
a) nutnost prostudovat nově předložené podklady,
b) návrh na předložení dalších podkladů,
c) návrh na vyslechnutí názoru znalců.
9. Na začátku zasedání se nejprve schválí navržený program zasedání. Pokud je nutno
schválit zápis z předchozího zasedání podle odst. 13, přistoupí se k rozpravě o něm
a následnému schválení. Bylo-li od předchozího zasedání provedeno hlasování mimo
zasedání podle čl. 7, oznámí předseda jeho výsledek. Následně se postupuje podle
schváleného programu.
10. Po projednání všech bodů programu předseda vyhlásí rozhodnutí AS CMTF, určí způsob
jeho oznámení a vydá příslušné pokyny zapisovateli.
11. Zapisovatel písemně sděluje rozhodnutí AS CMTF podle pokynu předsedy osobě nebo
osobám, kterých se rozhodnutí týká.
12. Předseda stanoví termín příštího zasedání AS CMTF a zasedání ukončí.
13. Zápis z každého jednání AS CMTF rozesílá zapisovatel podle stanoveného rozdělovníku
nejpozději do týdne od proběhlého zasedání. Předseda zároveň určí lhůtu
pro připomínkování zápisu a jeho způsob. Pokud ve stanovené lhůtě nejsou k zápisu
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vzneseny připomínky, považuje se za schválený. V případě vznesených námitek je
schvalování zápisu prvním bodem programu následujícího zasedání.

Článek 5

Hlasování při zasedáních AS CMTF
1. Předseda upozorní před každým hlasováním senátory, že bude přikročeno k hlasování.
Zapisovatel zjistí počet přítomných senátorů.
2. O každém předloženém návrhu se hlasuje zvlášť. Nehlasuje se o návrhu, který
předkladatel vzal do zahájení hlasování zpět.
3. O věcně souvisejících návrzích nebo o návrzích ke stejnému bodu programu lze hlasovat
společně. Vznese-li senátor nebo navrhovatel vůči společnému hlasování námitku, přijme
AS CMTF usnesení o odděleném nebo společném hlasování.
4. O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. O doplňovacích
a pozměňovacích návrzích se hlasuje před hlasováním o předloženém návrhu, a to
v opačném pořadí, než v jakém byly předloženy. K přijetí pozměňovacího návrhu je třeba
stejného počtu hlasů jako k přijetí předloženého návrhu. Je-li podán návrh na stažení
bodu z pořadu jednání AS CMTF, hlasuje se nejdříve o návrhu na jeho stažení.
5. U návrhů formulovaných alternativně se nejprve hlasuje o jednotlivých alternativách
a následně o návrhu vzešlém z tohoto hlasování. Přijata je alternativa, pro niž se vyslovila
nadpoloviční většina přítomných senátorů. V případě rovnosti hlasů se hlasování
po stručné rozpravě opakuje. Získá-li některá alternativa takový počet hlasů, kterého
je třeba k přijetí návrhu, v hlasování se nepokračuje.
6. Po ukončení hlasování nebo po zjištění výsledků hlasování vyhlásí předseda výsledek tak,
že sdělí počet hlasů pro návrh, proti návrhu a počet senátorů, kteří se zdrželi hlasování.
Jestliže se přítomný senátor hlasování nezúčastnil, má se za to, že se hlasování zdržel.
7. Každý senátor může bezprostředně po hlasování vznést námitku proti jeho průběhu;
o takové námitce rozhodne AS CMTF bez rozpravy. Vyhoví-li senát námitce, musí se
hlasování opakovat.

Článek 6

Způsob hlasování při zasedáních AS CMTF
1. Hlasování je veřejné, pokud ze zákona1 nebo z tohoto řádu nevyplývá něco jiného.
2. Tajným hlasováním se volí také předseda a místopředsedové AS CMTF podle čl. 2
odst. 7 a 8.
3. Tajným hlasováním se může AS CMTF usnášet i o dalších záležitostech, navrhne-li to
na daném zasedání kterýkoli senátor a senát o tom přijme usnesení. Pro konání tajného
hlasování se musí kladně vyslovit nadpoloviční většina přítomných senátorů.
4. Je-li hlasování veřejné, hlasuje se zdvižením ruky nebo pomocí hlasovacího zařízení.
1

Zákon v § 27 odst. 1 písm. g) předepisuje tajné hlasování pouze pro volbu kandidáta na děkana a pro návrh
na odvolání děkana z funkce.
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5. Je-li hlasování tajné, předseda informuje zapisovatele a ten zajistí hlasovací lístky, které
obsahují předmět hlasování a možné způsoby hlasování:
a) v případě schvalování personálního návrhu buď zakroužkováním čísla dané osoby,
je-li na lístku uveden jejich jmenovitý seznam opatřený čísly, anebo doplněním
jména na samotný lístek, nejsou-li tam jména uvedena;
b) v případě schvalování jiných návrhů zakroužkováním jedné ze tří variant (souhlas,
zdržení se, nesouhlas).
6. Předseda nechá zvolit aklamací dva skrutátory z řad senátorů, kteří přímo v zasedací
místnosti rozdají hlasovací lístky, vyhodnotí odevzdané hlasovací lístky a předseda ohlásí
výsledky.
7. Usnesení podle § 27 odst. 1 písm. a), b), c) zákona jsou platná, pokud se pro ně
hlasováním vyslovily nejméně tři pětiny všech senátorů.2
8. Usnesení podle § 27 odst. 1 písm. d), e), f), h) zákona jsou platná, pokud se pro ně
hlasováním vyslovila nadpoloviční většina všech senátorů.3
9. Všechna ostatní usnesení AS CMTF jsou platná, pokud se pro ně při hlasování vysloví
nadpoloviční většina přítomných senátorů.

Článek 7

Hlasování mimo zasedání
1. O věci, která jinak podléhá projednávání a hlasování na zasedání AS CMTF, lze hlasovat
mimo zasedání, není-li v tomto řádu uvedeno jinak, přičemž o tomto způsobu hlasování
rozhodne předseda, považuje-li to za vhodné a hospodárné.
2. Má-li být o věci hlasováno mimo zasedání, rozešle předseda senátorům obvykle
prostřednictvím zapisovatele AS CMTF elektronickou poštou nebo jiným prokazatelným
způsobem podkladový materiál a návrh usnesení. Současně stanoví lhůtu k vyjádření
v minimální délce 5 dnů ode dne rozeslání.
3. Hlasování mimo zasedání není přípustné v případě, že:
a) má být hlasováno o rozpočtu;

2

Srov. text § 27 odst. 1 zákona: „Akademický senát fakulty
a) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
b) na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty a postupuje je ke schválení akademickému
senátu vysoké školy,
c) schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,“
3
Srov. text § 27 odst. 1 zákona: „Akademický senát fakulty (…)
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,
e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
f) schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,
g) (…)
h) na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další
tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy po projednání
ve vědecké radě fakulty.“
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b) má být hlasováno o vnitřních předpisech CMTF UP; to neplatí, je-li předpis uváděn
do souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů nebo
se jedná o změnu technického charakteru;
c) má být hlasováno o věcech, k nimž se vyžaduje tajné hlasování.
d) má být hlasováno o věcech, k nimž se vyžaduje větší než nadpoloviční většina hlasů
všech senátorů
4. Hlasování mimo zasedání není platné, požádá-li ve lhůtě stanovené pro zaslání hlasu
nejméně jedna třetina senátorů o projednání návrhu na zasedání; návrh bude zařazen
na program nejbližšího zasedání.
5. Senátor se zapisovateli AS CMTF vyjádří prostřednictvím elektronické pošty nebo jiného
prostředku dálkové komunikace, který byl určen pro hlasování mimo zasedání, zda žádá
projednání na řádném zasedání; pokud nežádá o tento způsob projednání, vyjádří se,
zda s navrženým usnesením souhlasí, nesouhlasí nebo se zdržuje hlasování. Pokud se
senátor ve stanovené lhůtě nevyjádří, popřípadě není-li jeho vyjádření jasné
a srozumitelné, platí, že se hlasování zdržel. Zašle-li některý senátor ve stanovené lhůtě
více hlasů, platí poslední jeho hlas zaslaný ve lhůtě.
6. Pro přijetí usnesení hlasováním mimo zasedání je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech
senátorů. Výsledek hlasování mimo zasedání bude zveřejněn bezprostředně po svém
přijetí na elektronické úřední desce CMTF UP a uveden v zápisu z nejbližšího
následujícího zasedání AS CMTF.
7. V případě hlasování mimo zasedání nejsou přípustné pozměňovací návrhy.
8. Ustanovení o hlasování mimo zasedání se přiměřeně použije pro hlasování v komisích
AS CMTF.

Článek 8

Volba kandidáta na funkci děkana
1. Podmínky platnosti usnesení o návrhu na jmenování děkana určuje zákon.4
2. Pro přípravu volby kandidáta na funkci děkana zvolí AS CMTF z řad senátorů volební
komisi. Komise má nejméně tři členy.
3. Volební komise vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana nejméně 3 měsíce
před uplynutím funkčního období současného děkana.
4. Každý člen nebo skupina členů akademické obce CMTF UP má právo podat svůj návrh
na kandidáta na funkci děkana. Návrh se podává písemně zapisovateli AS CMTF
do stanoveného termínu. AS CMTF postoupí návrhy volební komisi.

4

Srov. text § 27 odst. 1 zákona: „Akademický senát fakulty (…) g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana,
popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,“ a text § 27 odst. 3 zákona: „O návrzích zejména podle odstavce 1
písm. g) se akademický senát fakulty usnáší tajným hlasováním. Návrh na jmenování děkana je přijat, jestliže se pro něj
vyslovila nadpoloviční většina všech členů akademického senátu fakulty; návrh na jeho odvolání je přijat, jestliže se
pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů akademického senátu.”
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5. Volební komise ověří, zda příslušný kandidát na funkci děkana splňuje zákonné náležitosti
a předpoklady vymezené Statutem CMTF UP,5 a projedná s ním jeho osobní souhlas
s kandidaturou.
6. Volební komise sestaví abecední seznam kandidátů na funkci děkana.
7. Kandidáta na funkci děkana volí AS CMTF tajným hlasováním. Každý senátor má jeden
hlas. Ke zvolení je nutná nadpoloviční většina kladných hlasů všech senátorů.
8. V případě, že žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů, hlasuje se znovu
o uchazečích, kteří se umístili na prvních dvou místech. Pokud se na prvním místě umístili
dva nebo více uchazečů, potom do druhého kola postupují pouze tito uchazeči.
9. Při opakované volbě v druhém kole se postupuje podle odstavce 7.
10. Pokud žádný z uchazečů není v druhém kole zvolen, postupuje do třetího kola uchazeč
s nejvyšším počtem hlasů. V případě, že nejvyšší počet hlasů dosáhlo zároveň více
uchazečů, postupují všichni uchazeči, kteří tento počet hlasů obdrželi.
11. Při opakované volbě ve třetím kole se postupuje opět podle odstavce 7.
12. Pokud ani třetí kolo není úspěšné, volební komise vyhlásí volby nové. Obdobně se
postupuje i v případě, že není možné sestavit seznam kandidátů na funkci děkana podle
odstavců 4 až 6.
13. Po úspěšné volbě sdělí předseda výsledek zvolenému kandidátu na funkci děkana
a volební komise zajistí vyhotovení zápisu o provedené volbě. V zápise se uvede celkový
počet senátorů, počet přítomných volitelů, počet platných a neplatných hlasovacích
lístků, pořadí kandidátů podle počtu získaných platných hlasů, a stručný obsah stížností,
pokud byly volební komisi podány. Tento zápis podepíší členové volební komise
a následně jej kontrasignuje i předseda. Vyhotovením tohoto zápisu zaniká mandát
volební komise.
14. Předseda sdělí výsledek hlasování Velkému kancléři, který požádá Kongregaci
pro katolickou výchovu v Římě o schválení zvoleného kandidáta na funkci děkana.
Souhlas této kongregace oznámí předseda rektorovi a podá mu návrh na jmenování
zvoleného kandidáta děkanem CMTF.

Článek 9

Návrh na odvolání děkana
1. Podmínky platnosti usnesení o návrhu na odvolání děkana určuje zákon.6

5

Vyjma zletilosti a svéprávnosti, (postaru způsobilosti k právním úkonům) je jediným zákonným požadavkem
osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační osvědčení), které pro výkon funkce musí předložit občan
ČR, který se narodil před 1. 12. 1971.
6
Srov. text § 27 odst. 1 zákona: „Akademický senát fakulty (…) g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana,
popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,“ a text § 27 odst. 3 zákona: „O návrzích zejména podle odstavce 1
písm. g) se akademický senát fakulty usnáší tajným hlasováním. Návrh na jmenování děkana je přijat, jestliže se pro něj
vyslovila nadpoloviční většina všech členů akademického senátu fakulty; návrh na jeho odvolání je přijat, jestliže se
pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů akademického senátu.”
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2. Zdůvodněný návrh na odvolání děkana z funkce mohou předložit senátoři AS CMTF nebo
rektor.
3. AS CMTF návrh na odvolání děkana z funkce projedná, vyžádá si stanovisko děkana
a po rozpravě nechá předseda o návrhu hlasovat podle § 27 odst. 3 zákona.
4. Písemný návrh na odvolání děkana z funkce schválený AS CMTF předloží předseda
rektorovi.
5. Rektor může odvolat děkana z vlastního podnětu, a to po předchozím vyjádření AS CMTF
a se souhlasem AS UP v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti
nebo závažným způsobem poškozuje zájem UP nebo CMTF UP.
6. V případě, že rektor děkana odvolá, vyhlásí AS CMTF nejpozději do jednoho měsíce
novou volbu kandidáta na funkci děkana.

Článek 10

Závěrečná ustanovení
1. Ruší se Volební řád a jednací řád AS CMTF vyhlášený dne 22. května 2009.
2. Tento Volební a jednací řád AS CMTF byl schválen AS CMTF dne 9. dubna 2014. AS UP
jej s pozměňovacími návrhy schválil dne 21. května 2014.
3. Tento Volební a jednací řád AS CMTF nabývá platnosti dnem schválení změn navržených
AS UP ze strany AS CMTF, tj. 11. června 2014. Účinnosti nabývá dnem, kdy jej vyhlásí
děkan; děkan je povinen tak učinit nejpozději do 7 dní ode dne schválení AS UP.
4. Změna tohoto Volebního a jednacího řádu AS CMTF s upraveným názvem Jednací řád AS
CMTF byla schválena AS CMTF dne 29. března 2017. AS UP tuto změnu schválil ve znění
pozměňovacích návrhů dne 26. dubna 2017; AS CMTF ji v takto upravené verzi schválil
dne 31. května 2017. Tato změna nabývá platnosti dnem podpisu děkanem CMTF UP
a předsedou AS CMTF a účinnosti dnem jejího zveřejnění na elektronické úřední desce
CMTF UP, tj. prvním pracovním dnem po dni jeho platnosti.

V Olomouci 7. června 2017

prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
děkan CMTF UP

Mgr. Jaroslav Franc, Th.D.
předseda AS CMTF

