Jednací řád Akademického senátu FA ČVUT v Praze

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil podle § 9 odst. 1 písm. b)
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, dne
………………………………………………………. Jednací řád Akademického senátu Fakulty architektury Českého
vysokého učení technického v Praze.

……………………………………………………
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. v. r.
předseda Akademického senátu ČVUT

J E D N A C Í

Ř Á D

AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ARCHITEKTURY
ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

Akademický senát Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen
„AS FA“) je podle 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“) samosprávným
zastupitelským akademickým orgánem akademické obce Fakulty architektury Českého vysokého
učení technického v Praze (dále jen „FA“). Tento Jednací řád AS FA stanovuje vnitřní orgány AS FA
a upravuje pravidla jednání AS FA.
Článek 1
Ustavení AS FA a jeho orgánů
1) Předsednictvo AS FA tvoří předseda a dva místopředsedové, jeden z volebního obvodu
akademických pracovníků a jeden z volebního obvodu studentů.
2) Předsednictvo AS FA zastupuje senát v době mezi zasedáními. Místopředseda z komory
akademických pracovníků plně zastupuje předsedu AS FA v jeho nepřítomnosti.
3) Ustavující schůzi AS FA svolá předseda volební komise a řídí ji až do okamžiku zvolení předsedy
AS FA.
4) Na ustavující schůzi volí AS FA ze svého středu v tajném hlasování předsedu AS FA. Před volbou
musí kandidát s kandidaturou souhlasit.
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a) V prvním kole voleb je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční počet hlasů
přítomných členů AS FA.
b) Pokud byl prvním kole volby předsedy pouze jeden kandidát a neobdržel nadpoloviční
většinu hlasů, první kolo se opakuje s nově navrženými kandidáty.
c) Pokud byl v prvním kole více než jeden kandidát a žádný nezískal nadpoloviční většinu
hlasů přítomných členů AS FA, pak se koná druhé kolo, do kterého postupují všichni
kandidáti s výjimkou kandidáta, jenž obdržel v prvním kole nejnižší počet hlasů. Pokud
nejnižší počet hlasů obdrželo více kandidátů, postupují všichni tito kandidáti do druhého
kola.
d) Ve druhém kole se při volbě předsedy postupuje stejně jako v prvním kole. Pokud ani ve
druhém kole není zvolen předseda, volba se opakuje s nově navrženými kandidáty.
5) Po zvolení předsedy AS FA se stejným postupem volí dva místopředsedové. Jeden
místopředseda je z řad členů AS FA zvolených ve volebním obvodu tvořeném akademickými
pracovníky a další místopředseda je z řad členů AS FA zvolených ve volebním obvodu tvořeným
studenty.
6) K volbě členů stálých komisí potřebuje AS FA souhlas navržených kandidátů. Volba členů stálých
komisí je tajná a pro zvolení je nutný nadpoloviční počet hlasů přítomných členů AS FA. Komise
následně navrhne kandidáta na svého předsedu, pro jehož zvolení je nutný souhlas nadpoloviční
většiny přítomných členů AS FA.
7) AS FA deleguje zástupce do orgánů reprezentace vysokých škol. K volbě zástupce je nutný
souhlas kandidáta. Zvolen je ten kandidát, který získal nadpoloviční počet hlasů přítomných členů
AS FA.
8) Funkce předsedy, místopředsedy nebo předsedy stálé komise AS FA zaniká během funkčního
období AS FA odstoupením z funkce, zánikem členství v AS FA, ukončením činnosti příslušné stálé
komise, rozhodne-li o takovém ukončení AS FA, uplynutím doby, na kterou byl člen předsednictva
nebo předseda stálé komise zvolen podle usnesení AS FA, nebo odvoláním z funkce. Odvolání z
funkce člena předsednictva nebo z funkce předsedy stálé komise je platné, vysloví-li se pro ně v
tajném hlasování nadpoloviční většina všech členů AS FA s platným mandátem.
9) Pro doplňovací volby jednotlivých členů předsednictva během funkčního období platí odstavce
4 a 5 přiměřeně.
Článek 2
Jednání AS FA
1) Zasedání AS FA svolává předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda z volebního obvodu
akademických pracovníků:
a) alespoň čtyřikrát ročně,
b) v naléhavých případech,
c) na žádost alespoň jedné třetiny členů AS FA,
d) na žádost děkana či rektora.
2) Zasedání AS FA řídí jeho předseda nebo pověřený místopředseda (dále jen „předsedající“).
3) Účast na zasedáních AS FA je pro členy AS FA povinná. Při opakované neomluvené nebo
dlouhodobé neúčasti na jednáních senátu je člen senátu požádán o odstoupení.
4) Program zasedání AS FA připravuje předseda. Návrhy námětů k projednávání včetně podkladů
podávají členové akademické obce FA písemně předsedovi AS FA nejpozději 7 kalendářních dnů
před termínem jednání. Program jednání AS FA mohou doplnit členové AS FA před jeho
schválením.
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5) AS FA je schopný se usnášet, jsou-li přítomny nejméně 2/3 jeho členů s platným mandátem.
Není-li AS FA usnášeníschopný, může pokračovat v jednání, nemůže však přijímat usnesení.
6) Účast nejméně 4/5 členů AS FA s platným mandátem je nutná v případě:
a) rozhodnutí o zřízení, sloučení, splynutí1 nebo zrušení pracovišť FA,
b) schválení vnitřních předpisů FA
c) metodiky rozdělení finančních prostředků
d) rozdělení finančních prostředků
e) kontroly využívání finančních prostředků
f) schvalování návrhu děkana na jmenování a odvolání členů Vědecko-umělecké rady FA a
Disciplinární komise FA (tajné hlasování)
g) usnášení se o návrhu na jmenování děkana (tajné hlasování)
h) voleb předsednictva AS FA podle čl.1 odst. 4) -5) (tajné hlasování)
Rozhodnutí je přijato, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina členů AS FA s platným mandátem.
7) V případě návrhu na odvolání děkana je k jeho přijetí nutný souhlas nejméně 3/5 všech členů
AS FA s platným mandátem.
8) Účast nejméně 2/3 členů AS FA s platným mandátem je dostačující v případě:
a) schvalování Výroční zprávy o činnosti fakulty a Výroční zprávy o hospodaření fakulty, jež
předkládá děkan
b) schvalování podmínek pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných
na fakultě
c) schvalování strategického záměru vzdělávací a tvůrčí 2 činnosti fakulty
d) voleb členů stálých komisí a zástupce do orgánů reprezentace vysokých škol.
Usnesení je přijato, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina z přítomných členů AS FA.
9) Akademický senát se usnesením vyjadřuje k návrhu studijních programů, uskutečňovaných na
fakultě a k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.
10) V odůvodněných případech při projednání návrhů může předseda AS FA požádat členy AS FA
o hlasování mimo zasedání AS FA (dále jen „hlasování formou per rollam“). Hlasovat formou per
rollam nelze o návrzích, které jsou uvedeny v § 27 odst. 1 zákona, a o návrzích, které vyžadují tajné
hlasování. Harmonogram a průběh hlasování per rollam určuje předseda AS FA po dohodě s
předsednictvem AS FA. Záznam o hlasování per rollam je součástí zápisu z nejbližšího dalšího
zasedání AS FA.
11) O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než v jakém byly podávané. Je-li
obsahem návrhu změna v dokumentu předloženém na návrh děkana nebo jiné osoby dle zákona,
je nutný souhlas této osoby se změnou, jinak se o návrhu této změny nehlasuje.
12) Pokud si přeje nečlen AS FA vystoupit na zasedání AS FA, musí požádat předsedajícího
o souhlas. Osoby uvedené v § 26 odst. 4 zákona mají právo vystoupit na zasedání, kdykoli o to
požádají.
13) Jsou-li podány alternativní návrhy, o kterých se hlasuje veřejně, a nelze pro hlasování o nich
použít odstavec 11, rozhodne nejprve AS FA o nejvíce podporovaném návrhu v předběžném
hlasování a o tomto návrhu pak znovu hlasuje v souladu s tímto Jednacím řádem. Předběžné
hlasování probíhá o jednotlivých návrzích samostatně ve vylosovaném pořadí a člen AS FA může
dát hlas více než jednomu návrhu. Nejvíce podporovaný návrh je ten, který získal nejvíce hlasů. Při

Sloučením se rozumí takové propojení stávajících subjektů, kdy pokračuje
jenom jeden subjekt a druhý zaniká, aniž by vznikl subjekt nový.
Splynutím pak takové spojení, kdy zanikají všechny původní subjekty, a vzniká nový.
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vývojová a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.
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rovnosti hlasů se označí za nejvíce podporovaný ten návrh s nejvíce hlasy, který má nejméně hlasů
proti návrhu. Je-li i v tomto případě takových návrhů více, rozhodne mezi nimi los.
14) Usnesením podle odst. 6 písm. f) dává AS FA předchozí souhlas ke jmenování nebo odvolání
příslušných osob podle zákona.
15) Usnesení AS FA, se kterým děkan nesouhlasí, děkan neprovede. Uvedenou skutečnost oznámí
s odůvodněním neprodleně předsedovi AS FA. Rozpor řeší dohadovací komise jmenovaná AS FA z
řad členů AS FA a poté o věci jedná AS FA znovu za přítomnosti děkana. Výsledek hlasování o
problému je rozhodnutím konečným.
16) O všech jednáních AS FA se pořizuje zápis, který obsahuje datum a místo konání, seznam
přítomných členů a hostů, program a průběh jednání, plné znění usnesení a výsledky hlasování.
Veškeré dokumenty schválené na zasedání jsou přílohou tohoto zápisu. Zápis se schvaluje na
dalším zasedání.
17) Usnesení nabývá platnosti okamžikem jeho schválení.
18) Schválený zápis z jednání AS FA obdrží všichni členové AS FA, děkan, proděkani, tajemník,
studijní oddělení, předseda AS ČVUT, zástupci FA v AS ČVUT a v Radě vysokých škol, popř. senáty
ostatních fakult.
19) AS FA podává akademické obci výroční zprávu o své činnosti, předkládá ji předseda. Výroční
zpráva o činnosti AS FA je zveřejněna na veřejně přístupných internetových stránkách FA.
Článek 3
Materiály předložené k projednání v AS FA
1) Návrhy na:
a) zápisy z minulých zasedání AS FA,
b) zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součásti FA včetně důvodové zprávy,
c) jednací řád AS FA nebo jeho změny,
d) ostatní vnitřní předpisy FA nebo jejich změny,
e) metodiku pro sestavení rozpočtu FA,
f) rozpočet FA,
g) strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti FA nebo každoroční plán realizace
strategického záměru,
h) výroční zprávu o činnosti FA a výroční zprávu o hospodaření FA,
i) podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech
a dále
j) podklady k návrhu na volbu kandidáta na děkana (jméno kandidáta, jeho životopis a
volební program) nebo na jeho odvolání,
k) jmenné seznamy návrhů na jmenování nebo odvolání členů disciplinární komise FA a
členů Vědecko-umělecké rady FA.
2) Podklady k čl. 3 body b) až i) jsou zveřejněny na vyhrazeném místě umožňujícím dálkový přístup
všem členům akademické obce FA nejméně 7 kalendářních dnů před projednáním těchto
materiálů na zasedání AS FA. Předběžný program zasedání AS FA je sestaven zejména na základě
takto předložených materiálů a navíc je společně s pozvánkou na zasedání AS FA umístěn na
veřejně přístupných internetových stránkách FA nejméně 6 kalendářních dnů před tímto
zasedáním.
3) Za zveřejnění materiálů podle odstavce 1 písm. b), d), e), f), g), h), i) členům akademické obce FA
a za zpřístupnění materiálů podle odstavce 1 písm. k) členům AS FA odpovídá děkan. Za zveřejnění
předběžného programu s pozvánkou na zasedání AS FA a za zveřejnění materiálů podle odstavce
1 písm. a) a c) členům akademické obce FA a podle odstavce 1 písm. j) členům AS FA odpovídá
předseda AS FA.
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4) Návrhy a podklady podle odstavce 1 písm. c) navrhovatel a v případě podkladů pro volby
kandidáta na děkana podle odstavce 1 písm. j) volební komise pro volbu děkana předá předsedovi
AS FA před lhůtou pro jejich zveřejnění.
5) Projedná-li komise AS FA návrhy podle odstavce 1 písm. d) až k) po jejich zveřejnění a před
příslušným zasedáním AS FA a výsledkem jednání komise je dohoda o změně předloženého
materiálu, se kterou děkan souhlasí, zveřejní děkan bezodkladně vedle původního návrhu další
verzi návrhu s vyznačením změn. V odůvodněných případech může toto děkan učinit i bez
projednání v komisi AS FA.
6) Zveřejněním materiálů podle odstavce 1 písm. c) a j) a zařazením projednání těchto materiálů
do předběžného programu AS FA se má za to, že děkan má dostatečnou možnost se s materiály
seznámit. Při projednání těchto materiálů na zasedání AS FA předsedající vyzve děkana nebo jím
pověřeného zástupce, aby přednesl k těmto předloženým materiálům stanovisko děkana.
7) Další podklady k materiálům podle odstavce 1 písm. k) obsahující údaje o osobách předá děkan
předsedovi AS FA, který je zpřístupní členům AS FA.
8) Kromě materiálů uvedených v odstavci 1 pracuje AS FA s dalšími materiály k tématům, které
jsou v působnosti AS FA. Takové materiály předá navrhovatel aspoň 7 kalendářních dnů před
jednáním předsedovi senátu, který po projednání v předsednictvu AS FA rozhodne o zařazení
odpovídajících bodů do předběžného programu zasedání AS FA a o případném zveřejnění těchto
materiálů pro akademickou obec FA.
9) Všechny materiály podle odstavce 1 jsou po projednání archivovány. Tento archiv je přístupný
členům akademické obce FA.
Článek 4
Volby kandidáta na děkana
1) AS FA vyhlásí volby kandidáta na děkana nejpozději 30 dnů před koncem funkčního období
děkana.
2) Před vyhlášením voleb je jmenována AS FA volební komise složená ze tří členů AS FA, jeden její
člen musí být student.
3) Volební komise vyhlásí harmonogram voleb, který musí obsahovat následující údaje:
a) termín odevzdání kandidátek
b) termín konání volební schůze, na které se kandidáti představí akademické obci FA
c) termín konání schůze AS FA, na které se bude konat volba kandidáta na děkana
4). Kandidáta může navrhnout kterýkoli člen akademické obce FA. Návrhy na kandidáty se podávají
volební komisi. K zařazení na kandidátku je nezbytný souhlas navrženého kandidáta potvrzený
vlastnoručním podpisem, jím vypracovaný stručný životopis a volební program.
5) Volba kandidáta na děkana probíhá tajným hlasováním v jednom nebo několika kolech. Za
platný se pokládá hlasovací lístek se jménem jediného kandidáta. Mezi jednotlivými koly může
proběhnout diskuse. V každém kole může člen AS FA dát hlas nejvýše jednomu kandidátovi, který
se účastní tohoto kola. Prvého kola se účastní všichni kandidáti, kteří byli navrženi podle odstavce
4.
6) Pokud ve kterémkoli kole některý kandidát získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FA
s platným mandátem, je tento kandidát zvolen a AS FA jej navrhne podle § 27 odst. 1 písm. g)
zákona na jmenování děkanem FA. V ostatních případech se postupuje podle odstavců 7 a 8.
7) Pokud je počet kandidátů na děkana více než dva a žádný z kandidátů nebyl zvolen v prvním
kole, do dalšího kola postupují všichni kandidáti, kteří získali platné hlasy, s výjimkou jednoho
kandidáta, jenž obdržel nejnižší počet hlasů. Pokud nejnižší počet hlasů obdrželo více kandidátů,
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postupují do dalšího kola všichni tito kandidáti. Postup se opakuje až do snížení celkového počtu
na dva kandidáty, o nichž se hlasuje ve dvou kolech, než lze počet zredukovat pouze na jednoho
kandidáta na děkana.
8) Pokud se zopakují tři kola volby bezprostředně za sebou se stejnými kandidáty nebo
kandidátem a shodnými výsledky, AS FA volby ukončí a do 30 dnů zajistí nové volby.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
1) Zrušuje se Volební a jednací řád AS FA.
2) Tento jednací řád byl schválen na zasedání AS FA dne 20. 12. 2017
3) Tento jednací řád nabývá platnosti dnem schválení AS ČVUT.
4) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2018

Ing. arch. Jan Sedlák, v. r.

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, v. r.

předseda Akademického senátu FA ČVUT

děkan FA ČVUT
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