JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU
AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE
ZE DNE 19. ČERVENCE 2017

Vnitřní předpisy Akademie výtvarných umění v Praze

Článek 2
Ustavující zasedání a volba předsedy a místopředsedy
1.

Po každých volbách do senátu se do jednoho měsíce koná ustavující schůze senátu. První
zasedání zvoleného senátu svolává a až do zvolení předsedy řídí předseda, případně
místopředseda senátu z předchozího volebního období.

2.

Na prvním zasedání zvolí senát svého předsedu a místopředsedu. Volba předsedy
a místopředsedy je tajná.

3.

Prvním krokem k volbě předsedy je vytvoření kandidátní listiny. Každý člen senátu označí
v seznamu členů senátu maximálně dva kandidáty na funkci předsedy senátu. Všichni
takto navržení kandidáti dostanou příležitost se vyjádřit ke své kandidatuře. Následuje
vlastní volba předsedy. Volba je tajná, účastní se jí v prvním kole i kandidáti. Každý člen
senátu označí v kandidátní listině pouze jednoho kandidáta. Zvolen je ten z navržených
kandidátů, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu.

4.

V případě, že v prvním kole voleb nezíská ani jeden z navržených kandidátů nadpoloviční
většinu hlasů všech členů senátu, uskuteční se druhé kolo voleb, do kterého postupují ti
dva z navržených kandidátů, kteří získali největší počet hlasů. Kandidátům se umožní,
aby se ke své kandidatuře vyjádřili. Pokud dojde na prvním nebo na druhém místě
k rovnosti hlasů u více navržených kandidátů, postupují do druhého kola všichni tito
kandidáti. Jestliže ani jeden z navržených kandidátů, o nichž se hlasovalo v druhém kole,
nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu, postupuje do třetího kola
navržený kandidát, který získal největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů postupují
všichni navržení kandidáti, kteří získali nejvyšší stejný počet hlasů ve druhém kole.
Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu žádný navržený kandidát,
o kterém se hlasovalo ve třetím kole, volba končí a je třeba konat novou volbu předsedy.

5.

Po volbě předsedy se obdobným způsobem hlasuje o místopředsedovi senátu.

Článek 3
Jednání senátu
1.

Zasedání senátu se koná zpravidla jednou měsíčně v období od října do června.
Předběžné termíny jsou uvedeny v harmonogramu akademického roku.

2.

Zasedání senátu svolává předseda nebo místopředseda, dále podle potřeby i na žádost
rektora či některého z prorektorů. Mimořádné zasedání může být svoláno i na žádost
nejméně čtvrtiny členů senátu.

3.

Jednání senátu řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.

4.

Jednání senátu je vedeno na základě programu vypracovaného předsedou senátu.
Program je zveřejněn na informační desce senátu a elektronicky zaslán všem členům
senátu nejméně jeden den před zasedáním spolu s pozvánkou a podklady pro jednání.
Schválení programu je prvním bodem každého zasedání senátu.
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5.

Rektor nebo v jeho zastoupení prorektor, předseda Správní rady AVU nebo v jeho
zastoupení jím pověřený člen Správní rady AVU, jakož i předseda Umělecké rady AVU
(dále jen „umělecká rada“) či pověřený člen umělecké rady mají právo vystoupit na
zasedání, kdykoliv o to požádají.

6.

Senát si může přizvat na jednání další osoby znalé projednávané problematiky, vyžádat
si stanoviska Akademické obce AVU (dále jen „akademická obec“) nebo umělecké rady.
Tyto osoby jsou bez hlasovacího práva.

7.

Omluvit svoji neúčast na zasedání senátu lze s minimálně jednodenním předstihem před
zasedáním sdělením předsedovi, místopředsedovi nebo tajemnici senátu. Člen senátu,
který se během akademického roku dvakrát neúčastní zasedání bez omluvy, je k datu
své druhé neomluvené neúčasti předsedou senátu odvolán. Člen senátu, který se během
akademického roku neúčastní čtyřikrát s omluvou, je k datu čtvrté omluvené účasti
předsedou senátu odvolán. Na místo odvolaného člena nastupuje neprodleně náhradník
(podle čl. 12 Volebního řádu Akademického senátu AVU). Výjimkou z tohoto pravidla
jsou stipendijní nebo stážové pobyty spojené s uměleckou nebo studijní činností člena
senátu v délce nejvýše jednoho semestru.

8.

Jednání senátu jsou veřejně přístupná (§ 8 odst. 4 zákona).

Článek 4
Rozhodnutí a hlasování
1.

Senát je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů v každé
z komor. V případech vyjmenovaných v § 9 odst. 1 a 2 zákona je k přijetí návrhu potřebná
většina hlasů všech členů senátu nebo nejméně tři pětiny všech členů senátu. Ve všech
ostatních případech je k platnosti usnesení zapotřebí nadpoloviční většina hlasů všech
přítomných.

2.

Hlasuje se v zásadě tajným hlasováním nebo aklamací podle rozhodnutí senátu.
V případech uvedených v § 9 odst. 1 písm. h) zákona je hlasování tajné.

3.

V případě, že senát rozhoduje o věci, která se týká některého z jeho členů, tento člen se
hlasování neúčastní.

Článek 5
Zápis
1.

Z každého jednání senátu se pořizuje zápis. Zápis obsahuje datum jednání, seznam
přítomných, omluvených a neomluvených členů senátu, dalších účastníků jednání,
program jednání, shrnutí přednesených návrhů a rozpravy, výsledky hlasování
a usnesení.

2.

Pracovní verze zápisu, kterou ověří předseda senátu, je v co nejkratší době po zasedání
senátu (nejpozději do 14 dnů) zaslána členům senátu k připomínkám. Po jejich
zapracování je zápis doručen také vedení AVU. Definitivním se zápis stává schválením na
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nejbližším zasedání senátu, kde zpravidla představuje druhý bod jednání a kde lze před
schválením ještě vznést připomínky.
3.

Zápis z jednání senátu je přístupný na informační desce senátu a ve veřejné části
internetových stránek AVU.

Článek 6
Zánik členství a odstoupení
1.

Členství v senátu zaniká k datu naplnění některého z těchto důvodů:
a) úmrtí,
b) odstoupení,
c) vznik neslučitelných funkcí (podle čl. 3 Volebního řádu Akademického senátu AVU),
d) odvolání (podle čl. 3 odst. 7 jednacího řádu),
e) ukončení studijních nebo pracovně-právních vztahů k AVU.

2.

Odstoupení je třeba podat písemně předsedovi senátu, jenž nahradí odstupujícího člena
kooptací způsobem uvedeným v čl. 12 Volebního řádu Akademického senátu AVU.

Článek 7
Pracovní skupiny
Senát zřizuje podle potřeby z řad svých členů pracovní skupiny, které se zabývají řešením
konkrétních okruhů (zejména koncepčních, legislativních, ekonomických, provozních,
komunikačních, studijních).
Článek 8
Administrativní zajištění
Tajemník (tajemnice) senátu je zaměstnanec AVU, který je pověřen administrativními úkony
spojenými s činností senátu. Je přítomen na jednáních a pořizuje z nich zápis.

Část druhá
Návrh na jmenování rektora
Článek 9
Vyhlášení volby kandidáta na funkci rektora
1.

Senát vyhlašuje volbu kandidáta na funkci rektora.
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2.

Senát volí ze svých členů pětičlennou volební komisi, která organizuje a řídí volbu
kandidáta na funkci rektora. Ze svého středu si zvolí předsedu a místopředsedu volební
komise. Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou na funkci rektora.

3.

Volební komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů
a předseda nebo místopředseda. Volební komise rozhoduje většinou hlasů přítomných
členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas
místopředsedy.

4.

U okolností, o kterých se členové dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce, jejichž
zveřejnění neukládá zákon nebo vnitřní předpisy AVU, dbají na jejich důvěrnost, které je
může svým usnesením zprostit senát.

5.

Vyhlášení volby zveřejňuje volební komise na úřední desce AVU, ve veřejné části
internetových stránek AVU a dalším vhodným způsobem minimálně 50 dní přede dnem
volby.

Článek 10
Návrhy na kandidáta na funkci rektora
1.

Návrhy na kandidáta na funkci rektora (dále jen kandidát“) má právo podat každý člen
akademické obce. K platnému návrhu je zapotřebí písemný souhlas nejméně 30 členů
akademické obce. Členové akademické obce mohou podpisem na kandidátních listinách
podpořit více kandidátů. Návrhy na kandidáta se podávají senátu prostřednictvím
tajemnice senátu nejpozději do 30 dnů přede dnem volby.

2.

K návrhu na kandidáta se přikládá:
a) písemný souhlas navrženého s kandidaturou,
b) stručný životopis kandidáta,
c) stručné teze volebního programu
d) prohlášení kandidáta, s výjimkou kandidátů narozených po 1. prosinci 1971,
(Lustrační zákon se na tyto osoby nevztahuje.) že splňuje předpoklady pro výkon funkce
stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro
výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské
Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění.

3.

Materiály uvedené v odstavci 2 tohoto článku je kandidát povinen dodat též
v elektronické podobě.

4.

Neúplné návrhy nebo návrhy obsahující chyby vrátí volební komise navrhovateli
s poučením, jak a do kdy mají být opraveny nebo doplněny.

5.

Materiály dodané navrhovateli budou všem členům senátu k dispozici nejméně 21 dnů
přede dnem volby na stanoveném místě. Ve stejné lhůtě budou na stanoveném místě
k nahlédnutí kterémukoli členu akademické obce.
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Článek 11
Předvolební shromáždění a předvolební zasedání senátu
1.

Kandidáti, kteří byli navrženi podle čl. 10 odst. 1, musí vystoupit před akademickou obcí
na předvolebním veřejném shromáždění, které organizuje volební komise. Volební
komise rozhodne o pořadí vystoupení kandidátů, zda a jak bude omezen čas vystoupení,
jakou formou bude vedena diskuse. Stanovené podmínky musejí být rovné, žádný
z kandidátů nesmí být znevýhodněn.

2.

V termínech koordinovaných s volební komisí mohou kandidáti vystoupit na dalších
shromážděních v prostorách AVU.

3.

Kandidáti, kteří byli navrženi podle čl. 10 odst. 1, musí vystoupit před akademickou obcí
na předvolebním zasedání senátu, které se uskuteční nejméně sedm dní přede dnem
volby.

Článek 12
Volební zasedání
1.

Volba kandidáta se koná na volebním zasedání senátu.

2.

Na volebním zasedání senátu nejsou vystoupení kandidátů přípustná.

3.

Termín volebního zasedání se oznamuje nejméně 60 dní přede dnem volby.

4.

Volbu zajišťuje volební komise.

5.

Volba kandidáta se provádí tajným hlasováním, při němž každý člen senátu může dát
svůj hlas jedinému kandidátovi.

6.

Hlasování se provádí pomocí hlasovacích lístků. Hlasovací lístek s označeným jménem
kandidáta vloží člen senátu do volební urny.

7.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které označují více kandidátů, neoznačují žádného
kandidáta nebo z nich není patrno, kterého kandidáta označují.

8.

Volební komise po skončení hlasování sečte hlasy udělené jednotlivým kandidátům
a vyhlásí výsledky s uvedením, kolik bylo vydáno a odevzdáno hlasovacích lístků, kolik
z nich bylo platných a kolik hlasů obdržel každý kandidát.

9.

Zvolen je ten z navržených kandidátů, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů
senátu. V případě, že v prvním kole voleb nezíská ani jeden z navržených kandidátů
nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se druhé kolo voleb, do kterého postupují ti dva
z navržených kandidátů, kteří získali největší počet hlasů.

10.

Pokud dojde na prvním nebo na druhém místě k rovnosti hlasů u více navržených
kandidátů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti.
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11.

Jestliže ani jeden z navržených kandidátů, o nichž se hlasovalo v druhém kole, nezíská
nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu, postupuje do třetího kola navržený
kandidát, který získal největší počet hlasů.

12.

V případě rovnosti hlasů postupují všichni navržení kandidáti, kteří získali nejvyšší stejný
počet hlasů ve druhém kole. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu
žádný navržený kandidát, o kterém se hlasovalo ve třetím kole, volba končí a je třeba
konat nové volby.

13.

V průběhu voleb může kterýkoli z navržených kandidátů odstoupit, a to vždy před
zahájením příslušného kola.

Článek 13
Návrh na jmenování
Návrh na jmenování zvoleného kandidáta do funkce rektora předloží předseda senátu do
sedmi dnů ode dne volby Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Část třetí
Návrh na odvolání rektora
1.

Senát se usnáší na návrhu na odvolání rektora.

2.

Návrh na odvolání rektora může být podán kterýmkoli členem senátu, a to písemně.

3.

Důvodem návrhu na odvolání rektora mohou být jen okolnosti související s výkonem
funkce rektora.

4.

Senát posuzuje nejprve přípustnost návrhu na odvolání rektora. Pro posouzení návrhu
jako přípustného je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů senátu.
Není-li návrh přípustný, senát jej odmítne. O odmítnutém návrhu se dále nejedná.

5.

Nedojde-li k odmítnutí návrhu na odvolání rektora, uskuteční se na příštím zasedání
senátu vlastní projednání návrhu. Rektorovi se zaručuje možnost přípravy na toto
zasedání v délce nejméně 15 dní. V rozpravě se rektor vyjádří k důvodům návrhu a má
právo pokládat osobám, které návrh vznesly, otázky týkající se těchto důvodů.

6.

O návrhu na odvolání rektora rozhodne senát tajným hlasováním.

7.

Návrh na odvolání rektora je schválen, hlasují-li pro něj nejméně tři pětiny všech členů
senátu (§ 9 odst. 4 zákona).

8.

Schválený návrh na odvolání rektora předloží předseda senátu do sedmi dnů ode dne
rozhodnutí Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
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Část čtvrtá
Závěrečná ustanovení
1.

Tento jednací řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona senátem dne
21. června 2017.

2.

Tento jednací řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

3.

Tento jednací řád nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
dni, kdy nabyl platnosti.

doc. MgA. Tomáš Vaněk, v. r.
rektor
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