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UNIVERZITA KARLOVA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU
LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové
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 (dále jen „zákon o vysokých školách“), usnesl na tomto Jednacím řádu
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové, jako jejím vnitřním předpisu:

Část I.
Základní ustanovení

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1.

2.

3.

4.

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „senát“) je
samosprávným zastupitelským orgánem Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen
„fakulta“) ve smyslu § 25 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách.
Postavení senátu, jeho složení, funkční období a volby do senátu upravuje zákon
o vysokých školách, Statut Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „Statut“) a Volební
řád Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „Volební řád
senátu“).
Členové senátu se dělí do dvou částí. Do první části se začleňují akademičtí pracovníci
(dále jen „akademická část“), do druhé části se začleňují studenti (dále jen „studentská
část“).
Senát se při jednání řídí tímto Jednacím řádem Akademického senátu Lékařské fakulty
v Hradci Králové (dále jen „Jednací řád senátu“).
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Část II.
Zasedání

Čl. 2
Časový plán zasedání
Zasedání senátu se koná nejméně pětkrát za akademický rok. Časový plán zasedání senátu
sestavuje předsednictvo senátu (čl. 27) na období jednoho semestru. Časový plán zasedání
se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek fakulty.
Čl. 3
Řádná a mimořádná zasedání
1.
2.

3.

4.

Řádná zasedání senátu svolává jeho předseda podle schváleného časového plánu.
O změně termínu řádného zasedání může rozhodnout předsednictvo.
Předseda senátu je povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedání senátu na žádost
děkana nebo rektora nebo požádá-li o to alespoň jedna pětina členů senátu nebo 100 členů
akademické obce.
Termín a místo řádného zasedání musí být oznámeny osobám, které se mají účastnit
zasedání, alespoň sedm dnů předem; termín a místo mimořádného zasedání alespoň tři dny
předem.
Zasedání senátu jsou veřejně přístupná.
Čl. 4
Zahájení a řízení jednání

1.
2.

Jednání lze zahájit, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů senátu.
Jednání řídí předseda senátu nebo jím pověřený člen předsednictva (dále jen
„předsedající“).
Čl. 4a
Distanční zasedání senátu a distanční účast na zasedání senátu

1.

Jestliže je to důvodné nebo účelné, lze zasedání senátu uskutečnit distanční formou
nebo prezenční formou s distanční účastí některého člena nebo některých členů senátu
(hybridní forma). O formě zasedání rozhoduje předsednictvo senátu
a) z vlastního podnětu, na návrh člena senátu, nebo na návrh děkana,
b) pokud z jiného právního předpisu nebo opatření vydaného na jeho základě vyplývá,
že senát může zasedat distančně,
c) pokud z vnitřního předpisu univerzity nebo stavu vyhlášeného na jeho základě
vyplývá, že senát může zasedat distančně,
d) pokud se na tom z důvodu zvláštního zřetele hodného senát usnese na svém
zasedání nebo hlasováním mimo zasedání senátu (hlasováním per rollam).
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2.

3.

4.
5.

Koná-li se zasedání senátu distanční formou, zajistí předseda senátu za účelem
zpřístupnění průběhu zasedání veřejnosti bezodkladně jeho přenos způsobem
umožňujícím dálkový přístup a zveřejnění informace o možnosti připojení se k tomuto
přenosu.
Člen senátu může požádat předsedu senátu, aby mu umožnil distanční účast na zasedání
senátu, které se uskuteční prezenční formou. Předpokladem distanční účasti člena je
možnost pomocí technických prostředků prokazatelným způsobem ověřit totožnost
člena a spolehlivě mu zajistit možnost účastnit se rozpravy, předkládat návrhy a veřejně
nebo tajně hlasovat. Člen senátu, jemuž je umožněna distanční účast, je považován za
přítomného člena senátu.
Odstavec 3 platí obdobně pro účast dalších osob zvaných na zasedání senátu, děkana
nebo rektora.
Skutečnost, že se zasedání senátu koná distančním nebo hybridním způsobem, je
členům senátu a zvaným osobám sdělena elektronicky nejpozději 3 dny před konáním
tohoto zasedání spolu s nástroji distančního způsobu komunikace a hlasování.

Čl. 5
Program zasedání
1.
2.

3.

4.

1.
2.

3.

Program jednotlivých zasedání navrhuje předsednictvo, s přihlédnutím k návrhům členů
senátu nebo orgánů fakulty.
Navržený program musí být oznámen ve veřejné části internetových stránek fakulty
alespoň sedm dní předem. Ve stejné lhůtě se program odešle členům senátu elektronickou
formou.
Po zahájení jednání umožní předsedající členům senátu předložit doplňovací
nebo pozměňovací návrhy k programu zasedání. Právo předložit takové návrhy přísluší
rovněž děkanovi.
O navrženém programu zasedání, jakož i o doplňovacích nebo pozměňovacích návrzích
se usnáší senát.
Čl. 6
Projednávání jednotlivých bodů programu
Jednotlivé body programu se projednávají zpravidla na základě písemných podkladových
materiálů.
Podkladové materiály předkládá ten, kdo navrhuje jejich projednání. Podkladové
materiály se nejpozději sedm dnů přede dnem zasedání senátu odešlou členům senátu
elektronickou formou a zpřístupní členům senátu prostřednictvím neveřejné nebo veřejné
části internetových stránek fakulty.
Ve výjimečných a odůvodněných případech, zejména v případě časové tísně či naléhavosti
projednávané otázky, mohou být členům senátu podkladové materiály předány v listinné
podobě později, případně rozdány při zahájení zasedání.
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Čl. 7
Rozprava
1.

2.
3.

Na jednání senátu může vystoupit se svým sdělením jeho člen. Jiné osoby mají právo
vystoupit na zasedání pouze se souhlasem předsedajícího. Děkan, nebo v jeho zastoupení
proděkan, rektor nebo v jeho zastoupení prorektor a předseda Akademického senátu
Univerzity Karlovy (dále jen „akademický senát univerzity“) nebo v jeho zastoupení jím
pověřený člen akademického senátu univerzity mají právo vystoupit na zasedání, kdykoli
o to požádají.
Předsednictvo může k jednání přizvat další osoby, pokud je to vhodné vzhledem
k řádnému projednání věci.
V průběhu rozpravy mohou členové senátu podat doplňovací nebo pozměňovací návrhy.
Předkladatel může návrh upravit nebo doplnit podle průběhu rozpravy, pokud se senát
neusnesl, že změny předloženého návrhu nepřipouští nebo pokud se nejedná o záležitost
dle čl. 12.
Čl. 8
Usnesení

1.
2.
3.

4.

Senát projevuje svoji vůli usnesením.
Senát je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů senátu.
Nevyplývá-li ze zákona o vysokých školách něco jiného1, nebo není-li dále stanoveno
jinak, je usnesení přijato, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina přítomných
členů senátu.
Úplný text usnesení musí být uveden v zápise.

Čl. 9
Hlasování
1.
2.
3.

4.

1

Hlasuje se o každém návrhu, který byl senátu předložen, pokud jej předkladatel nevezme
do zahájení hlasování zpět.
K počítání hlasů a oznámení výsledků hlasování (veřejného i tajného) senát zvolí dva
skrutátory, jednoho z akademické části a druhého ze studentské části senátu.
O věcně souvisejících návrzích nebo o návrzích ke stejnému bodu programu lze hlasovat
společně, pokud o oddělené hlasování nepožádá člen senátu nebo proti společnému
hlasování nevznese výhradu předkladatel.
O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy, s těmito výjimkami:
a) jestliže byl podán návrh na stažení bodu z programu zasedání, hlasuje se o něm
nejdříve,
b) o doplňovacích nebo pozměňovacích návrzích se hlasuje před hlasováním o původním
návrhu v pořadí opačném, než v jakém byly předloženy; pokud žádný doplňovací

§ 27 odst. 4 zákona o vysokých školách
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5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

či pozměňovací návrh není přijat, hlasuje se o původním návrhu,
c) u návrhů formulovaných alternativně se nejprve hlasuje o jednotlivých
alternativách a následně o návrhu vzešlém z tohoto hlasování; nejlepší alternativa
je ta, která získá nejvíce hlasů, v případě rovnosti hlasů se hlasování po stručné
doplňující rozpravě k alternativám opakuje; získá-li některá z alternativ počet hlasů
nezbytný k přijetí návrhu, v hlasování se nepokračuje.
Před každým hlasováním upozorní předsedající členy senátu, že bude přikročeno
k hlasování a podle potřeby zjistí počet skutečně přítomných členů senátu.
Hlasování, které se týká jmenovitě určených osob, je tajné s výjimkou ustanovování
skrutátorů, volebních či ad hoc ustanovovaných komisí. Hlasování je tajné i v případě,
usnese-li se na tom senát na žádost kteréhokoli člena senátu.
Je-li hlasování veřejné, hlasuje se zdvižením ruky, popřípadě s pomocí mechanického
nebo elektronického hlasovacího zařízení.
Je-li hlasování tajné, hlasuje se vložením hlasovacího lístku do schránky pro odevzdávání
hlasovacích lístků nebo elektronickým způsobem, který zajišťuje tajnost hlasování.
O procesních otázkách lze hlasovat formou tichého souhlasu a není třeba zjišťovat číselné
výsledky hlasování. Touto formou nelze hlasovat, pokud vůči ní vysloví výhradu člen
senátu.
V případě, že usnesení není přijato, může se o něm hlasovat na následujícím zasedání
senátu. Není-li ani na tomto zasedání usnesení přijato, může senát ustanovit dohodovací
komisi, která navrhne způsob řešení. Způsob řešení musí být schválen senátem,
a to většinou hlasů přítomných členů senátu.
Dohodovací komisi ustanovuje senát ad hoc pro jednotlivé případy. Počet členů a složení
této komise závisí na projednávané věci. Mohou být přizváni odborníci z fakulty
i mimo ni. O složení dohodovací komise rozhoduje senát usnesením.
Každý člen senátu může bezprostředně po hlasování vznést námitku proti jeho průběhu.
O takové námitce rozhoduje senát bez rozpravy. Vyhoví-li senát námitce, musí se hlasování
opakovat.
Jestliže se zasedání senátu koná distanční formou nebo jestliže je umožněna
distanční účast některého člena nebo některých členů senátu na zasedání,
a) musí být při veřejném hlasování vyjádření vůle každého člena senátu dáno zřetelně
najevo ostatním členům senátu, dalším jmenovitě zúčastněným osobám i veřejnosti,
b) může se tajné hlasování konat pouze tehdy, pokud všichni hlasují prostřednictvím
programu, který dostatečně zaručuje regulérnost hlasování, zejména ověření totožnosti
hlasujících, platnost hlasu a anonymitu hlasování.
Čl. 10
Jednání a hlasování per rollam

1.

2.

Je-li v době mezi zasedáními senátu předsednictvo oprávněno usnášet se na vyjádřeních
senátu (čl. 27 odst. 6), a v otázkách organizace práce senátu, může na základě usnesení
předsednictva proběhnout posouzení věci a hlasování per rollam.
Usnesení podle odstavce 1, podkladový materiál, znění návrhu a hlasovací formulář se
rozešlou prokazatelným způsobem všem členům senátu. V usnesení se uvede lhůta
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3.
4.
5.

6.
7.

8.

pro posouzení a hlasování, která nesmí být kratší než pět pracovních dní od rozeslání.
Hlasování se uskuteční elektronickou nebo listinnou formou.
Hlasování o témže návrhu je přípustné pouze jednou.
Hlasování je veřejné. Vyplněný hlasovací formulář obsahuje jméno hlasujícího a jeho hlas
(ano/ne/zdržuji se), jinak je neplatný. Není-li vyjádření ve stanovené lhůtě doručeno, má
se za to, že se člen senátu zdržel hlasování.
Návrh, o němž bylo hlasováno per rollam, se považuje za schválený, jestliže s ním
vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů senátu.
Tímto způsobem nelze hlasovat o věci, o níž se má rozhodnout tajným hlasováním. Tímto
způsobem rovněž nelze hlasovat, projeví-li s tím nejpozději ve lhůtě pro posouzení
a hlasování nesouhlas nejméně jedna třetina členů senátu.
Zápis o hlasování per rollam schvaluje senát na svém nejbližším řádném zasedání.
Součástí zápisu o hlasování je jmenný seznam členů senátu s uvedením toho, jak každý
z nich hlasoval.
Čl. 11
Zápis

1.
2.
3.
4.

Z jednání senátu se pořizuje zápis a případně též zvukový záznam.
Zápis obdrží elektronickou formou všichni členové senátu.
Zápis podléhá schválení senátu na jeho dalším zasedání a ověřuje jej předsedající.
Zápis z jednání, včetně přijatých usnesení, se zveřejňuje v elektronické podobě ve veřejné
části internetových stránek fakulty.

Část III.
Jednání o některých otázkách

Čl. 12
Nepřípustnost pozměňovacích návrhů
Návrhy děkana na zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí fakulty
(čl. 3 Statutu, nestanoví-li zvláštní předpis jinak), na schválení rozdělení finančních prostředků
a na jmenování a odvolání členů Vědecké rady Lékařské fakulty v Hradci Králové a
Disciplinární komise Lékařské fakulty v Hradci Králové mohou být senátem buď schváleny,
anebo zamítnuty; pozměňovací návrhy členů senátu nejsou přípustné.
Čl. 13
Schvalování vnitřních předpisů
1.

Návrh na přijetí, změnu nebo zrušení vnitřního předpisu fakulty senátu podává děkan
nebo v případě Jednacího řádu senátu člen senátu. Před projednáním návrhu Jednacího
řádu senátu si senát vyžádá stanovisko děkana.
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2.

K přijetí usnesení týkajících se vnitřních předpisů fakulty je zapotřebí, aby se pro ně
vyslovila nadpoloviční většina všech členů senátu.
Čl. 14
Jednání o záležitostech členů akademické obce

Člen akademické obce fakulty, jehož záležitost se na zasedání senátu projednává, musí být
o tom informován spolu s datem zasedání a má právo vystoupit před senátem ve své věci.
Čl. 15
Jednání o záležitostech pracovišť fakulty
Pracoviště fakulty, jehož záležitost se na zasedání senátu projednává, má právo být o tom
informováno spolu s oznámením data zasedání senátu a jeho zástupce může v této věci
vystoupit před senátem.
Čl. 16
Jednání při rozdílném stanovisku studentské části senátu a akademické části senátu
1.

2.

3.

Pokud dojde v některé záležitosti projednávané na zasedání senátu k jednoznačnému
rozporu mezi stanoviskem studentské a akademické části senátu, má se za to, že dotčené
usnesení nebylo přijato a je třeba zahájit dohodovací řízení mezi akademickou
a studentskou částí senátu. Uvedené ustanovení lze v dané věci uplatnit pouze jednou.
Dohodovací komise se ustanovuje ad hoc dle povahy rozporu.
Za jednoznačný rozpor podle odstavce 1 se považuje případ, kdy všichni přítomní
členové studentské části senátu, nejméně však osm členů studentské části senátu, zastávají
odchylné stanovisko od stanoviska většiny členů akademické části senátu.
Podle odstavce 1 se nepostupuje, jde-li o volbu kandidáta na funkci děkana
nebo o hlasování o odvolání děkana.
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Část IV.
Volba kandidáta na funkci děkana,
návrh na odvolání děkana

Čl. 17
Obecná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Kandidáta na funkci děkana volí senát.
Volbu kandidáta na funkci děkana vyhlásí senát usnesením tak, aby se konala nejméně
90 dní před uplynutím funkčního období děkana.
Volba kandidáta na funkci děkana se provádí tajným hlasováním.
Volby kandidáta na funkci děkana jsou nejvýše tříkolové.
Čl. 18
Volební komise pro volby kandidáta na funkci děkana

1.
2.
3.
4.

Volby organizuje, řídí a stížnosti řeší volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana
(dále jen „volební komise“).
Volební komisi ustanovuje senát z řad svých členů.
Volební komise je tříčlenná, složená ze dvou členů akademické části senátu a jednoho člena
studentské části senátu.
Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou na funkci děkana.
Čl. 19
Kandidátní listina pro první kolo voleb

1.

2.
3.

4.

Senát nejpozději 21 dní před volbami vyzve akademickou obec k podávání návrhů
kandidátů na funkci děkana. Návrhy se podávají prostřednictvím sekretariátu senátu do 12
hodin dne zasedání senátu, na kterém se koná první kolo voleb kandidáta na funkci
děkana.
Návrh může senátu předložit v písemné podobě nejméně deset členů akademické obce
fakulty nebo člen senátu.
Návrh musí obsahovat
a) jméno navrhovaného,
b) písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou,
c) stručný životopis navrhovaného s charakteristikou jeho působení na fakultě,
d) koncepci činnosti fakulty, předloženou navrhovaným,
e) jména, pracoviště a podpisy navrhovatelů.
Po obdržení všech návrhů připraví volební komise seznam navržených, který tvoří
kandidátní listinu pro první kolo voleb.
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Čl. 20
První kolo voleb
1.
2.

3.

4.
5.

Členové senátu volí z kandidátní listiny nejvýše tři navržené.
Svou volbu vyjádří členové senátu tak, že na hlasovací lístek napíší čitelně pořadové
číslo a jméno nejvýše tří navržených z kandidátní listiny. Hlasovací lístek vloží
do schránky pro odevzdávání hlasovacích lístků.
Za platný se považuje takový hlasovací lístek, v němž je uveden nejméně jeden
a nejvýše tři navržení z kandidátní listiny, a to jednoznačně (pořadovým číslem a jménem)
a bez opakování.
Výsledkem prvního kola voleb je seznam navržených seřazených sestupně podle počtu
obdržených hlasů. V případě rovnosti hlasů se vychází z abecedního pořadí.
Bude-li počet navržených pro první kolo nižší než čtyři, bude to považováno za nesplnění
technické podmínky pro konání prvního kola voleb, které se tak stává bezpředmětným
a navržení postoupí přímo do druhého kola voleb.
Čl. 21
Kandidátní listina pro druhé kolo voleb

1.

2.

První tři navržení v seznamu tvoří kandidátní listinu pro druhé kolo voleb. V případě, že
v seznamu jsou i další navržení, kteří mají stejný počet hlasů jako třetí navržený
z tohoto seznamu, kandidátní listina se pro druhé kolo voleb rozšiřuje i o ně.
Pokud některý z navržených, uvedený na kandidátní listině pro druhé kolo voleb,
odstoupí od své kandidatury před zahájením druhého kola voleb, doplní se kandidátní
listina o dalšího navrženého, popř. další navržené se stejným počtem hlasů, a to jen v tom
případě, že by na kandidátní listině zůstali méně než dva navržení.
Čl. 22
Druhé kolo voleb

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Druhé kolo voleb se koná do 14 dnů po ukončení prvního kola voleb.
V den konání druhého kola voleb mohou navržení na zasedání senátu vystoupit
a předložit svou koncepci činnosti fakulty a dále odpovědět na případné dotazy členů
senátu.
Navržení vystoupí před senátem v nepřítomnosti zbývajících navržených v pořadí podle
počtu získaných hlasů, v případě rovnosti hlasů v abecedním pořadí. Senát se může usnést
na omezení řečnické doby, ne však na dobu kratší než deset minut.
Po případné rozpravě přikročí senát k hlasování ve druhém kole voleb.
Ve druhém kole se volí jeden z navržených.
Svou volbu provede člen senátu tak, že na hlasovací lístek napíše jméno jediné osoby
z navržených, uvedených na kandidátní listině pro druhé kolo voleb. Hlasovací lístek
vloží do schránky pro odevzdávání hlasovacích lístků.
Za platný se považuje každý hlasovací lístek, který je vyplněn v souladu s odstavcem 6.
Zvolen je ten z navržených, který ve druhém kole získá nadpoloviční většinu hlasů všech
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9.

členů senátu.
Pokud nezíská ve druhém kole voleb žádný z navržených nadpoloviční většinu hlasů
všech členů senátu, pokračují volby třetím kolem, a to bezprostředně po skončení druhého
kola.
Čl. 23
Třetí kolo voleb

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Do třetího kola voleb postupují dva z navržených, kteří ve druhém kole získali nejvíce
hlasů, nebo jediný z navržených, který zůstal po rezignaci všech ostatních navržených.
V případě rovnosti hlasů se použije pravidlo uvedené v čl. 21 odst. 1.
Ve třetím kole se volí jeden z navržených.
V případě konání třetího kola volby nejsou další vystoupení navržených přípustná.
Svou volbu vyjádří člen senátu tak, že na hlasovací lístek napíše jméno jednoho
z navržených, kteří postoupili do třetího kola. Hlasovací lístek vloží do schránky pro
odevzdávání hlasovacích lístků.
Za platný se považuje každý hlasovací lístek, který je vyplněn v souladu s odstavcem 4.
Kandidátem na funkci děkana je zvolen ten z navržených, který ve třetím kole získá
nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu. Získají-li dva nebo více z navržených
nejvyšší shodný počet hlasů, hlasování ve třetím kole se ihned opakuje, nejvýše však
jednou.
Nedojde-li ke zvolení kandidáta na funkci děkana ve třetím kole voleb, volba končí.
V takovém případě se do jednoho měsíce uskuteční opakovaná volba z nově navržených.
Ten, kdo byl navržen dvakrát po sobě a nebyl zvolen, nesmí kandidovat v další opakované
volbě nebo ve volbě, která se uskuteční do tří let ode dne konání první neúspěšné volby,
v níž kandidoval; to neplatí v případě, že se poslední neúspěšné volby, v níž kandidoval,
účastnilo méně než dvě třetiny všech členů senátu.
Návrh na jmenování zvoleného kandidáta děkanem předloží předsednictvo senátu do sedmi
dnů ode dne volby rektorovi spolu s potřebnými podklady, zejména protokolem o hlasování
a zápisem ze zasedání senátu.
Čl. 24
Výsledky volby

1.

2.

3.

Volební komise vyhotoví o průběhu a výsledcích volby protokol, který obsahuje:
a) údaje o usnášeníschopnosti senátu,
b) výsledky jednotlivých kol voleb,
c) písemné prohlášení kandidáta na funkci děkana, že je připraven ujmout se funkce
děkana fakulty a plnit všechny povinnosti, které z toho vyplývají.
Protokol o výsledku voleb kandidáta na funkci děkana je zpracován ve čtyřech
vyhotoveních, které obdrží rektor, akademický senát univerzity, senát fakulty, dosavadní
děkan. Protokol podepisují všichni členové volební komise.
Výsledky voleb se zveřejní ve veřejné části internetových stránek fakulty.
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Čl. 25
Návrh na odvolání děkana
1.

2.

3.
4.

Senát může ze závažných důvodů přijmout usnesení o návrhu na odvolání děkana
z funkce. Jednání o tomto kroku senát zahájí, požádá-li o to s uvedením konkrétního
odůvodnění alespoň jedna pětina členů senátu. Důvodem návrhu mohou být jen okolnosti
související s výkonem funkce děkana.
Senát posuzuje nejprve přípustnost návrhu. Pro posouzení návrhu jako přípustného je
zapotřebí souhlasu většiny přítomných, nejméně však jedné třetiny všech členů senátu.
Není-li návrh přípustný, senát jej odmítne. O odmítnutém návrhu se nejedná.
K usnesení o návrhu na odvolání děkana fakulty z funkce je zapotřebí souhlasu nejméně tří
pětin všech členů senátu.
Návrh na odvolání děkana předloží předsednictvo senátu do sedmi dnů předsedovi
akademického senátu univerzity a rektorovi, spolu s potřebnými podklady, zejména
protokolem o hlasování a zápisem ze zasedání senátu.
Čl. 26
Odvolání děkana z funkce rektorem

Rozhodne-li rektor o odvolání děkana z funkce, zorganizuje senát neprodleně volbu nového
kandidáta na funkci děkana.

Část V.
Orgány senátu

Čl. 27
Předsednictvo a komise
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Předsednictvo senátu má pět členů.
Předsednictvo tvoří předseda senátu, místopředseda senátu a tři další členové. Členové
předsednictva jsou voleni senátem v tajných volbách na dobu jednoho roku a mohou být
tajným hlasováním odvoláni. Členové předsednictva, kteří nepřestali být členy
akademické obce, setrvají v této funkci i po skončení funkčního období člena senátu, a to
do zvolení nového předsednictva.
Předseda svolává zasedání senátu a vystupuje za senát navenek. Předsedu zastupuje
místopředseda senátu.
Nemůže-li být předseda senátu zastupován místopředsedou senátu nebo nemůže-li
místopředseda senátu vykonávat uvolněnou funkci předsedy, plní úkoly předsedy věkem
nejstarší člen předsednictva.
Předsednictvo připravuje zasedání senátu.
Senát může předsednictvo pověřit, aby nesnese-li věc odkladu, bylo oprávněno se usnášet
v době mezi zasedáními senátu na vyjádřeních senátu, pro která není vnitřním předpisem
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7.
8.

Univerzity Karlovy nebo fakulty stanoveno tajné hlasování. Takové vyjádření může
předsednictvo přijmout pouze po předchozím informování členů senátu. Vyjádření však
musí být schváleno na nejbližším zasedání senátu, jinak pozbývá platnosti. Tím není
dotčeno ustanovení o mimořádném zasedání senátu.
Předsednictvo plní i úkoly stanovené Volebním řádem senátu.
Senát může zřídit komise, které jsou iniciačními a kontrolními orgány senátu v jednotlivých
oblastech jeho působnosti. Předsedou komise je člen senátu zvolený komisí z řad jejích
členů.
Čl. 28
Volba členů předsednictva

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Řádná volba předsedy senátu, místopředsedy a ostatních členů předsednictva se koná
každoročně zpravidla na prvním řádném zasedání senátu v kalendářním roce.
Jestliže počet členů předsednictva klesne pod pět, nebo jestliže některý člen předsednictva
přestal být členem senátu, koná se mimořádná volba na uvolněné místo na nejbližším
řádném zasedání senátu. Uvolnila-li se funkce předsedy senátu, postupuje na funkci
předsedy senátu dosavadní místopředseda a na uvolněné místo místopředsedy senátu se
koná volba na nejbližším řádném zasedání senátu.
K volbě ustanoví senát na zasedání, na němž se volba koná, tříčlennou volební komisi
složenou ze svých členů, zpravidla ze dvou členů akademické části senátu a jednoho člena
studentské části senátu. Člen volební komise nemůže kandidovat.
Tři členy předsednictva volí ze svého středu akademická část a dva členy předsednictva
volí ze svého středu studentská část.
Po volbě členů předsednictva volí senát jako celek v tajném hlasování nejprve předsedu
a poté místopředsedu senátu.
Volba probíhá tajným hlasováním. K platnosti volby je zapotřebí, aby počet odevzdaných
hlasovacích lístků přesáhl polovinu počtu přítomných členů senátu.
Zvolen je kandidát, který získá nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje los.

Část VI.
Zrušovací a závěrečná ustanovení

Čl. 29
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
v části II. Jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové, schválený
Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 10. října 2008.
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Čl. 30
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

Tento řád byl schválen Akademickým senátem Lékařské fakulty v Hradci Králové dne 29.
května 2017.
Tento řád byl schválen Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 2. června 2017.
Tento řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy
a účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan
Lékařské fakulty v Hradci Králové

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
předseda Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda Akademického senátu
Univerzity Karlovy
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