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VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU 

PEDAGOGICKÉ FAKULTY 

UNIVERZITY KARLOVY 

 

Akademický senát Pedagogické fakulty se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), usnesl na tomto Volebním řádu 

akademického senátu Pedagogické fakulty (dále jen „volební řád“) jako jejím vnitřním 

předpisu: 

 

ČÁST I. 

Volby do Akademického senátu Pedagogické fakulty 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Akademický senát Pedagogické fakulty (dále jen „senát“) tvoří 12 členů z řad 

akademických pracovníků a 12 členů z řad studentů. 

2. Akademičtí pracovníci1 jsou zařazeni do jedné ze tří kurií akademických pracovníků dle 

Přílohy č. 1 tohoto volebního řádu, přičemž v každé kurii akademických pracovníků 

jsou voleni 4 členové senátu. Studenti2 tvoří jednu studentskou kurii.   

3. Volby do senátu se konají každý rok v jedné z kurií akademických pracovníků 

a ve studentské kurii. Ve studentské kurii je každoročně volena polovina členů senátů 

z řád studentů. 

 

Čl. 2 

Vyhlašování voleb 

1. Senát vyhlašuje volby tak, aby proběhly v přiměřeném časovém období před koncem 

funkčního období stávajících členů senátu. Senát při vyhlášení voleb uvede, ve kterých 

kuriích se volby konají. 

2. Senát při vyhlášení voleb dále stanoví přiměřenou lhůtu před konáním voleb pro podání 

návrhů na kandidáty. Lhůta nesmí být kratší než 30 dní. 

3. Senát stanoví místo voleb a čas tak, aby se volby konaly nejméně dva a nejvýše čtyři 

dny, ve kterých se koná výuka a na stanoveném místě bylo možné každý den hlasovat 

minimálně čtyři hodiny. Senát při vyhlášení voleb může určit další místa, kde je možné 

hlasovat jen v některé dny a v určité časy. 

 

Čl. 3 

Kandidáti 

1. Do senátu může kandidovat člen akademické obce Pedagogické fakulty (dále jen 

„fakulty“). 

2. Kandidáti mohou kandidovat do kurie studentů nebo do jedné ze tří kurií akademických 

pracovníků. 

                                                           
1 Akademický pracovník zařazený na fakultě dle čl. 17 Statutu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen 

„Statut“). 
2 Student zapsaný ke studiu na fakultě dle čl. 17 Statutu.  
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3. Kandidáta může navrhnout alespoň pět jiných členů kurie, ve které může kandidovat. 

4. Návrh musí být učiněn písemně a obsahuje: 

a) jméno kandidáta, 

b) v případě akademického pracovníka jeho pracoviště, 

c) v případě studenta ročník a studijní program, 

d) podpis navrhovatelů, 

e) souhlas kandidáta s navržením. 

5. Člen senátu, jehož funkční období nekončí v akademickém roce, ve kterém se konají 

volby, může kandidovat pouze v případě, že  zašle předsedovi senátu bezodkladně po 

udělení souhlasu s navržením vzdání se členství v senátu s účinností k začátku 

funkčního období členů senátu, kteří v daných volbách budou zvoleni. Předseda o tomto 

uvědomí volební komisi. Tento člen senátu se nemůže stát náhradníkem dle čl. 9 

odstavec 6.  

6. Návrh je předán volební komisi prostřednictvím podatelny. 

7. Kandidát může písemně odvolat svůj souhlas s navržením. Dnem doručení tohoto 

odvolání volební komisi není tento člen akademické obce nadále považován 

za kandidáta ve volbách. Pokud se tento člen akademické obce vzdal členství v senátu 

dle odstavce 5, může vzít toto vzdání se členství v senátu zpět. Tento člen akademické 

obce může být ve lhůtě podle čl. 2 odstavce 2 znovu navržen. 

 

Čl. 4 

Volební komise 

1. Senát ustaví alespoň tříčlennou volební komisi slouženou ze studentů fakulty 

a akademických pracovníků, kteří jsou členy akademické obce. Předsedou volební 

komise je senátem pověřený člen senátu. 

2. Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou ve volbách. 

3. Volební komise ukončuje svou činnost osmý den po zveřejnění protokolu o výsledku 

voleb. Volební komise pokračuje ve své činnosti v případech opakování voleb 

podle čl. 8, kdy volební komise ukončuje svou činnost desátý den po zveřejnění 

protokolu o výsledku opakovaných voleb. Volební komise nemůže ukončit svou činnost 

před rozhodnutím o všech došlých námitkách proti průběhu voleb. 

 

Čl. 5 

Příprava voleb 

1. Po skončení lhůty podle čl. 2 odstavce 2 volební komise projedná došlé návrhy. Jestliže 

je návrh neúplný nebo nejasný, volební komise vyzve navrhovatele k doplnění návrhu 

nebo odstranění nejasností, a stanoví jim k tomu přiměřenou lhůtu. 

2. Volební komise vyloučí nepřípustné návrhy na kandidáty, kteří nejsou členy 

akademické obce fakulty nebo jsou členy volební komise. 

3. Volební komise následně z došlých návrhů sestaví kandidátní listiny. Každá kurie má 

vlastní kandidátní listinu. 

4. Volební komise zajistí tisk volebních lístků. 

 

  



3 
 

Čl. 6 

Průběh voleb 

1. Volby probíhají v termínech stanovených senátem. 

2. Volič po prokázání své totožnosti volební komisi obdrží jeden hlasovací lístek podle 

kurie, do které je zařazen. 

3. V prostorách určených pro hlasování musí být umožněna úprava hlasovacích lístků tak, 

aby bylo umožněno tajné hlasování. 

4. Každý volič může hlasovat jen v jedné kurii. Jestliže náleží k více kuriím, pak 

přítomným členům volební komise sdělí, ve které kurii bude hlasovat. Jestliže je volič 

zároveň kandidátem, pak hlasuje v kurii, ve které kandiduje. Stejně se postupuje, jestliže 

je volič zároveň studentem a akademickým pracovníkem. 

5. Označí-li volič na hlasovacím lístku více kandidátů, než je dané kurii přiděleno 

mandátů, nebo nelze-li označení s jistotou rozpoznat, je hlas neplatný. 

 

Čl. 7 

Výsledky voleb 

1. Po ukončení hlasování volební komise sečte hlasy. Mandáty přidělí v pořadí podle počtu 

hlasů odevzdaných pro kandidáty. V případě rovnosti hlasů rozhodne volební komise 

o pořadí losem. 

2. Kandidát, který nezískal mandát, ale obdržel takový počet hlasů, který tvoří alespoň 

desetinu počtu platných hlasů v dané kurii, se stává náhradníkem. Pořadí náhradníků je 

dáno počtem hlasů, které obdrželi. 

3. O výsledku voleb volební komise sepíše protokol, který obsahuje: 

a) datum vyhotovení protokolu, 

b) termín konání voleb, 

c) počet oprávněných voličů podle kurií, 

d) počet voličů, kteří se zúčastnili voleb, podle kurií, 

e) počet odevzdaných hlasů v jednotlivých kuriích, 

f) počet platných a neplatných hlasovacích lístků v jednotlivých kuriích, 

g) počet hlasů, které jednotliví kandidáti obdrželi, 

h) pořadí kandidátů s vyznačením případů, kdy o pořadí rozhodl los, 

i) seznam zvolených kandidátů podle kurií, 

j) seznam náhradníků a jejich pořadí v jednotlivých kuriích, 

k) seznam členů volební komise, 

l) námitky proti průběhu voleb, které volební komise obdržela v průběhu voleb, 

s uvedením toho, kdo námitku učinil, nebo obdobné skutečnosti, které volební 

komise zjistila při výkonu své činnosti, 

m) podpis předsedy volební komise a alespoň jednoho jejího dalšího člena. 

4. Protokol o výsledku voleb je podepsán předsedou senátu a bezodkladně zveřejněn ve 

veřejně přístupné části internetových stránek fakulty. 

 

Čl. 8 

Opakování voleb 

1. Jestliže volební komise v rámci své činnosti nebo na základě námitky dojde k závěru, 

že došlo k pochybení, porušení řádnosti voleb nebo porušení vnitřních předpisů, které 

mohlo mít vliv na to, kdo byl zvolen, uvede tento závěr v protokolu o výsledku voleb a 

určí, ve které kurii se mají volby opakovat. 
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2. Námitky může podat člen akademické obce nejdéle do týdne od zveřejnění protokolu 

o výsledku voleb. Volební komise o námitce bezodkladně rozhodne a uvede její obsah 

spolu s rozhodnutím volebním komise o námitce v dodatku protokolu o volbách.  

3. Termín opakovaných voleb určí předseda senátu. 

4. Na opakované volby se použije ustanovení o volbách přiměřeně. 

 

Čl. 9 

Zánik členství v senátu 

1. Členství v senátu zaniká: 

a) uplynutím funkčního období člena senátu, 

b) doručením písemného vzdání se členství v senátu předsedovi senátu nebo 

dnem uvedeném v tomto vzdání se členství v senátu, 

c) zánikem členství v kurii, za kterou byl člen senátu zvolen, 

d) dnem následujícím po přijetí usnesení o rozpuštění senátu, 

e) dnem vyslovení nedůvěry členovi senátu, 

f) dnem následujícím po přijetí usnesení senátu o zbavení mandátu. 

2. Předseda senátu vyhlásí hlasování o nedůvěře členovi senátu zvolenému za akademické 

pracovníky, pokud o to peticí požádá třetina členů kurie, za kterou byl zvolen. Předseda 

senátu vyhlásí hlasování o nedůvěře členovi senátu zvolenému z řad studentů, pokud 

o to peticí požádá alespoň jedna desetina studentů. Pokud petice směřuje proti 

předsedovi senátu, vyhlásí hlasování o nedůvěře místopředseda senátu a petice 

se doručuje jemu. 

3. Na hlasování o nedůvěře členovi senátu se použijí přiměřeně ustanovení o volbách. Člen 

senátu, vůči kterému návrh směřuje, nemůže být členem komise pro sčítání hlasů. 

4. Nedůvěra je členovi senátu vyslovena, pokud se hlasování o nedůvěře zúčastnilo 

alespoň 30 % členů dané kurie a nadpoloviční většina odevzdaných hlasů byla 

pro vyslovení nedůvěry. 

5. Člen senátu může být zbaven mandátu usnesením senátu, jestliže se třikrát po sobě 

bez omluvy nezúčastnil zasedání senátu nebo se nezúčastnil zasedání senátu po dobu 

šesti měsíců. Člen senátu, který má být zbaven mandátu, musí být zvlášť písemně 

pozván k projednání tohoto bodu. 

6. Člen senátu se po povolání náhradníka stává prvním náhradníkem ve své kurii, jestliže 

o to požádá spolu se vzdáním se svého členství v senátu. 

 

Čl. 10 

Uvolněné místo člena senátu 

1. Jestliže členovi senátu zanikne členství v senátu, předseda senátu povolá na jeho místo 

náhradníka z příslušné kurie. Jestliže první náhradník povolání odmítne, předseda 

povolá další náhradníky podle jejich pořadí. Náhradník, který odmítne povolání, 

přestává být náhradníkem. 

2. Člen senátu, který byl zvolen jako student a řádně ukončil bakalářský studijní program 

a přihlásil se na fakultě do navazujícího magisterského studijního programu nebo řádně 

ukončil magisterský studijní program a přihlásil se na fakultě do doktorského studijního 

programu, může písemně prohlásit, že hodlá nadále zůstat náhradníkem. Prohlášení 

musí být do 7 dnů ode dne ukončení studia doručeno předsedovi senátu. V takovém 

případě bude první náhradník v pořadí povolán do senátu až po zápisu do studia tohoto 

uchazeče, nebo bude další náhradník v pořadí povolán do senátu po nabytí právní moci 
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rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu, nejdéle však po čtyřech měsících ode dne 

doručení prohlášení; není-li uchazeč v této lhůtě ke studiu přijat, přestává být 

náhradníkem. 

3. Pokud žádný náhradník nesouhlasí se svým povoláním nebo není žádný náhradník, 

vyhlásí senát doplňující volby. Doplňující volby senát nemusí vyhlásit, jestliže do konce 

funkčního období členů senátu zbývá méně než čtyři měsíce. Na doplňující volby se 

přiměřeně použijí ustanovení o volbách. 

 

Čl. 11 

Funkční období 

1. Funkční období členů senátu zvolených z řad akademických pracovníků je tříleté. 

Funkční období členů senátu zvolených z řad studentů je dvouleté.  

2. Člen senátu se mandátu ujímá 1. dubna následujícího po vyhlášení voleb a jeho funkční 

období končí 31. března příslušného roku dle odstavce 1. 

3. Náhradník nebo člen senátu zvolený v doplňovacích volbách se ujímá funkce člena 

senátu do konce funkčního období člena senátu, na jehož místo byl povolán nebo 

zvolen. 

4. Pokud senát přijme usnesení o svém rozpuštění, určí volební komise délku funkčního 

období nově zvolených členů senátu zvolených z řad akademických pracovníků losem. 

Funkční období nově zvolených členů senátu zvolených v první vylosované kurii 

akademických pracovníků trvá do konce nejdříve započatého funkčního období členů 

senátu, který se usnesl o svém rozpuštění. Funkční období nově zvolených členů senátu 

v druhé vylosované kurii akademických pracovníků je o jeden rok delší než členů senátu 

zvolených v první vylosované kurii. Funkční období nově zvolených členů senátu v třetí 

vylosované kurii akademických pracovníků je o dva roky delší než členů senátu 

zvolených v první vylosované kurii. Funkční období prvních šesti členů senátu 

zvolených ve studentské kurii podle počtu obdržených hlasů je shodné s funkčním 

obdobím členů senátu zvolených v druhé vylosované kurii akademických pracovníků. 

Funkční období ostatních členů senátu zvolených ve studentské kurii je shodné 

s funkčním obdobím členů senátu zvolených v první vylosované kurii akademických 

pracovníků. 

5. Člen akademické obce je náhradníkem do vyhlášení dalších voleb do senátu v jeho kurii. 
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ČÁST II. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

 

Čl. 12 

Ustanovení přechodná 

1. Tento volební řád se nevztahuje na volby upravená tímto volebního řádu, která byla 

vyhlášena před účinností tohoto volebního řádu. 

2. Funkční období stávajících členů senátu nejsou dotčena a skončí tak, aby byl zachován 

systém uvedený v čl. 1. 

 

Čl. 13 

Ustanovení závěrečná 

1. Ve volebním a jednacím řádu akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy schválený akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 6. února 2015 se 

čl. 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a Příloha č. 1 zrušují. 

2. Tento volební řád senátu nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem 

Univerzity Karlovy.3 

3. Tento volební řád senátu nabývá účinnosti dne 1. října 2017. 

 

Akademický senát fakulty schválil tento volební řád dne 30. května 2017. 

Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tento řád dne ...........................................2017. 

 

 

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.   prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

předseda akademického senátu PedF UK     děkan PedF UK 

 

 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

předseda akademického senátu UK  

                                                           
3 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. 
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Zdůvodnění změny přílohy: AS PedF UK dne 20.2. na svém zasedání schválil nové názvy 

pracovišť, a to na Katedru preprimární a primární pedagogiky a Katedru andragogiky a 

managementu vzdělávání a zrušení pracoviště Kabinet výuky cizích jazyků. V rámci 

legislativně-technických oprav (LTO) pak opravujeme chybný název Ústav výzkumu a 

rozvoje školství na správný Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání. LTO představuje také 

oprava odkazování na odstavce článku 1 Přílohy č. 1 (viz změny v odstavci 5). Změna 

nezakládá žádné změny v dělení kateder a ústavů do kurií, pouze reflektuje změny v názvech 

pracovišť či zrušené pracoviště. 

 

PŘÍLOHA Č. 1 

Přehled kurií akademických pracovníků Pedagogické fakulty Univerzit Karlovy 

 

Čl. 1 

1) Akademičtí pracovníci zařazení na těchto pracovištích hlasují a kandidují ve volbách 

do akademického senátu fakulty podle své příslušnosti k jedné ze tří kurií. 

2) I. kurii tvoří akademičtí pracovníci z těchto pracovišť fakulty: 

Kabinet výuky cizích jazyků, 

a) Katedra anglického jazyka a literatury, 

b) Katedra české literatury, 

c) Katedra českého jazyka, 

d) Katedra francouzského jazyka a literatury, 

e) Katedra germanistiky, 

f) Katedra rusistiky a lingvodidaktiky, 

g) Katedra tělesné výchovy. 

3) II. kurii tvoří akademičtí pracovníci z těchto pracovišť fakulty: 

a) Katedra dějin a didaktiky dějepisu, 

b) Katedra občanské výchovy a filosofie, 

c) Katedra psychologie, 

d) Katedra pedagogiky, 

e) Katedra preprimární a primární pedagogiky, 

f) Katedra speciální pedagogiky, 

g) Ústav výzkumu a rozvoje školstvívzdělávání, 

h) Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství. 

4) III. kurii tvoří akademičtí pracovníci z těchto pracovišť fakulty: 

a) Centrum školského managementuKatedra andragogiky a managementu vzdělávání, 

b) Katedra biologie a environmentálních studií, 

c) Katedra hudební výchovy, 

d) Katedra chemie a didaktiky chemie, 

e) Katedra informačních technologií a technické výchovy, 

f) Katedra matematiky a didaktiky matematiky, 

g) Katedra výtvarné výchovy. 

5) Akademičtí pracovníci dalších pracovišť fakulty, která nejsou uvedena v odst. 1 2 a 23, jsou 

součástí III. kurie.    


