JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY
VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE
Článek 1
Akademický senát jako orgán fakulty
1. Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (dále
jen „senát“) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem Národohospodářské
fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „fakulta“) ve smyslu § 26 odst. 1 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. Senát má 9 členů; 6 členů senátu volí ze svého středu akademičtí pracovníci působící
na fakultě a 3 členy volí ze svého středu studenti bakalářských, magisterských
a doktorských studijních programů zapsaní ke studiu na fakultě.
3. Funkční období členů senátu je tříleté. Funkční období členů senátu, kteří byli zvoleni
v doplňovacích volbách či nastoupili do funkce členů senátu jako náhradníci z řádných
či doplňovacích voleb, končí ve stejný den jako funkční období členů senátu zvolených
v řádných, případně náhradních volbách.
Článek 2
Druhy zasedání senátu
1. První zasedání senátu po volbách, v nichž byli zvoleni všichni členové senátu (dále
jen „ustavující zasedání“), svolává po oznámení výsledků posledních voleb na elektronické
úřední desce osoba, která předsedala senátu v době před vyhlášením voleb bezprostředně
předcházejících ustavujícímu zasedání, a to tak, aby se ustavující zasedání konalo
nejpozději do 1 měsíce ode dne oznámení výsledků posledních voleb na elektronické úřední
desce, ne však dříve, než zanikne funkční období členů předchozího senátu. Není-li takto
ustavující zasedání svoláno, svolá jej bez zbytečného odkladu děkan. Ustavující zasedání
řídí do doby, než je zvolen nový předseda senátu, ten člen senátu, který je akademickým
pracovníkem a jehož příjmení je první v abecedním pořádku nově zvolených členů senátu,
přičemž je povinen řídit ustavující zasedání senátu tak, aby byl okamžitě volen předseda
senátu. Nepodaří-li se v průběhu ustavujícího zasedání zvolit předsedu senátu, koná se další
volba na bezprostředně dalším zasedání senátu; pro toto další zasedání senátu platí
ustanovení tohoto odstavce obdobně, přičemž lhůta dle věty první počíná běžet
ode dne konání ustavujícího zasedání.
2. Řádná zasedání senátu se konají zpravidla dvakrát za semestr.
3. Mimořádná zasedání svolává předseda senátu bezodkladně poté, co jej o to požádá rektor
Vysoké školy ekonomické v Praze nebo děkan nebo nadpoloviční většina všech členů
senátu, a to tak, aby se konalo nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení žádosti o svolání
mimořádného zasedání. Nesvolá-li předseda senátu mimořádné zasedání nejpozději
do 14 dnů od doručení žádosti, je oprávněn jej svolat kterýkoliv z členů senátu.
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Článek 3
Svolávání a průběh zasedání senátu
1. Zasedání senátu svolává předseda senátu zpravidla písemnou pozvánkou. Program zasedání
stanoví předseda senátu; záležitost, která nebyla uvedena v pozvánce, lze na zasedání
projednat na základě žádosti člena senátu a se souhlasem senátu.
2. Každý člen akademické obce fakulty je prostřednictvím kteréhokoli člena senátu oprávněn
předkládat senátu návrhy na projednání určité záležitosti. Návrh je třeba podat nejpozději
jeden týden před konáním zasedání, na němž má být projednán; neplyne-li z návrhu něco
jiného, má se za to, že doručený návrh má být projednán na zasedání senátu bezprostředně
následujícím po doručení návrhu. Návrh se podává předsedovi senátu písemně, přičemž
musí být navrhovatelem podepsán.
3. Zasedání senátu řídí předseda senátu nebo jím pověřený člen senátu. Každý účastník
zasedání senátu je povinen řídit se pokyny předsedajícího.
4. Děkan nebo v jeho zastoupení proděkan, rektor nebo v jeho zastoupení prorektor a předseda
akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze nebo v jeho zastoupení jím
pověřený člen akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze mají právo
vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádají. Nikdo z nich nesmí být ve svém vystoupení
přerušován.
5. Host je oprávněn na zasedání senátu vystupovat se souhlasem předsedajícího.
6. Nestanoví-li zákon jinak, jsou zasedání senátu veřejná.
7. Ze zasedání senátu se pořizuje zápis; se souhlasem senátu lze pořídit též zvukový záznam.
Zapisovatele určí osoba, která řídí zasedání senátu. Zápis ze zasedání senátu obdrží všichni
jeho členové a děkan. Zápis se bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních
dnů od skončení zasedání senátu zveřejní na elektronické úřední desce fakulty.
Do 7 kalendářních dnů od skončení zasedání senátu rozešle předseda nebo jím pověřená
osoba či zapisovatel zápis v elektronické podobě všem členům senátu, kteří mohou
do 3 kalendářních dnů zaslat předsednictvu senátu případné připomínky. Konečná verze
zápisu je do 14 kalendářních dnů od skončení zasedání senátu podepsána předsedou senátu
a zapisovatelem a zveřejněna na internetových stránkách fakulty; ustanovení právních
a jiných předpisů upravujících spisovou službu tím nejsou dotčena.
Článek 4
Rozhodování senátu
1. Senát je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů senátu, ledaže
zákon či tento řád stanoví jinak.
2. Hlasování senátu je veřejné, ledaže zákon či tento řád stanoví jinak; senát může rozhodnout,
že bude hlasovat tajně.
3. Senát rozhoduje formou usnesení. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční
většina přítomných členů senátu, nestanoví-li zákon nebo tento řád jinak.
4. V odůvodněných případech může předseda senátu rozhodnout o hlasování senátu
per rollam. Hlasování per rollam probíhá tak, že:
a) předseda senátu zašle všem členům senátu návrh usnesení spolu s potřebnými podklady
a sdělí lhůtu pro doručení písemné odpovědi, která musí činit nejméně 3 pracovní dny;
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b) jednotliví členové senátu doručí ve stanovené lhůtě předsedovi senátu písemnou
odpověď ve znění alespoň „pro návrh“, „proti návrhu“ nebo „zdržuji se“; nevyjádří-li
se člen senátu ve stanovené lhůtě, platí, že se zdržel;
c) usnesení je přijato, pokud se pro návrh vyslovila nadpoloviční většina všech členů
senátu;
d) výsledky hlasování per rollam oznámí předseda senátu jednotlivým členům senátu emailem nebo ústně na nejbližším zasedání senátu;
e) návrh usnesení, potřebné podklady, odpověď, jakož i výsledky hlasování mohou mít
elektronickou podobu a mohou být zasílány elektronickou poštou na e-mailovou adresu
uvedenou v seznamu členů senátu vedeném tajemníkem fakulty či na jejich školní emailové adresy; e-mailové zprávy nemusejí být opatřeny elektronickým podpisem.
5. Hlasování per rollam není přípustné:
a) v záležitosti dle § 27 odst. 1 písm. a) a g) zákona,
b) v záležitosti dle § 27 odst. 2 písm. b) zákona,
c) v záležitosti, o níž má být hlasováno tajně,
d) stanoví-li tak zákon.
Článek 5
Zvláštní ustanovení o usnášení se o návrhu na jmenování děkana
1. Nejpozději 60 dní před uplynutím funkčního období děkana uveřejní senát na elektronické
úřední desce fakulty výzvu k předkládání návrhů kandidátů na děkana. Kandidáta na děkana
může navrhnout každý člen akademické obce fakulty.
2. Návrh kandidáta na děkana musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň:
a) jméno a příjmení navrhovatele a jeho adresu pro doručování;
b) jméno a příjmení kandidáta a přehled o jeho dosavadní vědecké a pedagogické činnosti;
c) vlastnoručně podepsané výslovné prohlášení kandidáta, že s kandidaturou souhlasí;
d) vlastnoruční podpis navrhovatele.
3. Návrh kandidáta na děkana se podává předsedovi senátu nebo jím pověřenému členovi
senátu, a to po dobu 10 dnů ode dne uveřejnění kandidátní výzvy na elektronické úřední
desce fakulty.
4. Předseda senátu svolá zasedání senátu, na němž má být rozhodováno o návrhu na jmenování
děkana, tak, aby se konalo nejpozději do 15 dnů před uplynutím funkčního období děkana.
Předseda senátu o svolání takového zasedání uvědomí písemně též každého řádně
navrženého kandidáta.
5. Podklady k rozhodnutí o návrhu na jmenování děkana je jejich předkladatel povinen
nejméně 7 kalendářních dnů před jejich projednáváním senátem zpřístupnit členům
akademické obce fakulty způsobem umožňujícím dálkový přístup.
6. Před hlasováním o návrzích na jmenování děkana předseda senátu umožní každému
přítomnému a řádně navrženému kandidátovi, aby představil svůj program; vystoupení
kandidáta může trvat nejvýše 15 minut. Každý člen senátu má právo nejvýše na 2 dotazy
každému kandidátovi. Délka odpovědi kandidáta nepřesáhne 2 minuty na každý dotaz.
7. Bezprostředně po vystoupení kandidátů a zodpovězení případných dotazů dle předchozího
odstavce dá předseda senátu hlasovat tajným hlasováním o návrzích na jmenování děkana;
hlasování probíhá postupně ve třech kolech v rámci jednoho zasedání senátu. Návrh
na jmenování děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů
senátu.
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8. V prvním kole se hlasuje o všech návrzích na jmenování děkana, které byly řádně podány.
Není-li žádný z těchto návrhů přijat, koná se druhé kolo hlasování.
9. Ve druhém kole se hlasuje o těch dvou návrzích na jmenování děkana, které získaly v prvém
kole první a druhý nejvyšší počet hlasů; v případě rovnosti hlasů u návrhů na jmenování
děkana, které získaly v prvém kole první a druhý nejvyšší počet hlasů, se hlasuje o všech
návrzích, které získaly v prvém kole první a druhý nejvyšší počet hlasů. Není-li žádný
z návrhů na jmenování děkana přijat, koná se třetí kolo hlasování.
10. Ve třetím kole se hlasuje o těch dvou návrzích na jmenování děkana, které získaly
ve druhém kole první a druhý nejvyšší počet hlasů; v případě rovnosti hlasů u návrhů
na jmenování děkana, které získaly ve druhém kole první a druhý nejvyšší počet hlasů, se
hlasuje o všech návrzích, které získaly ve druhém kole první a druhý nejvyšší počet hlasů.
Není-li žádný z návrhů na jmenování děkana přijat, vyhlásí se neprodleně nové volby.
11. Jakmile se senát usnese o návrhu na jmenování děkana, postoupí své usnesení
bez zbytečného odkladu rektorovi Vysoké školy ekonomické v Praze.
Článek 6
Zvláštní ustanovení o usnášení se o návrhu na odvolání děkana
1. Senát je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat děkana o podání návrhu
na jeho odvolání.
2. Podklady k rozhodnutí o návrhu na odvolání děkana je jejich předkladatel povinen nejméně
7 kalendářních dnů před jejich projednáváním senátem zpřístupnit členům akademické obce
fakulty způsobem umožňujícím dálkový přístup.
3. Před hlasováním o návrhu na odvolání děkana musí dát senát děkanovi možnost, aby se
vyjádřil. Každý člen senátu má právo nejvýše na 2 dotazy. Délka odpovědi děkana
nepřesáhne 2 minuty na každý dotaz.
4. Bezprostředně po vystoupení děkana a zodpovězení případných dotazů dá předseda senátu
hlasovat tajným hlasováním o návrhu na odvolání děkana. Návrh na odvolání děkana je
přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů senátu.
5. Jakmile se senát usnese o návrhu na odvolání děkana, postoupí své usnesení bez zbytečného
odkladu rektorovi Vysoké školy ekonomické v Praze.
Článek 7
Zvláštní ustanovení o vyjádření senátu k podnětu rektora odvolat děkana
1. Rektor může odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádření
senátu a se souhlasem Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze v případě,
kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje
zájem Vysoké školy ekonomické v Praze nebo fakulty.
2. Pro vyjádření senátu k podnětu rektora odvolat děkana dle předchozího odstavce platí
ustanovení článku 6 obdobně.
Článek 8
Závěrečná ustanovení
1. Tento jednací řád je vnitřním předpisem fakulty ve smyslu § 33 odst. 2 písm. c) zákona.
2. Záležitosti, které ke dni účinnosti tohoto jednacího řádu nebyly uzavřeny, se dokončí
podle tohoto jednacího řádu. Členové senátu zvolení dle dosavadního volebního a jednacího
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řádu senátu se považují za členy zvolené dle tohoto jednacího řádu, a to na funkční období
stanovené při jejich zvolení dle dosavadního volebního a jednacího řádu senátu.
3. Tento jednací řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Vysoké školy
ekonomické v Praze a účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byl
schválen Akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze.

Schváleno AS NF VŠE:

3. 5. 2017

Schváleno AS VŠE:

15. 5. 2017
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