Jednací řád akademického senátu FPH
I. Všeobecná ustanovení
1. Akademický senát FPH VŠE Praha (dále jen senát) je samosprávným zastupitelským
akademickým orgánem fakulty, který rozhoduje o nejvýznamnějších otázkách činnosti a rozvoje
fakulty. Jeho základní pravomoci a činnost jsou dány zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (Zákon o vysokých školách) a statuty školy a
fakulty.
2. Senát je volen členy akademické obce dle schváleného volebního řádu.
3. První zasedání nově zvoleného senátu svolává předseda odstupujícího senátu a to nejpozději
do 1 měsíce od vyhlášení výsledku voleb do senátu. V případě, že v této lhůtě senát nesvolá,
učiní tak děkan FPH nejpozději do 60 dnů od vyhlášení výsledků voleb do senátu.
4. První zasedání nově zvoleného senátu řídí ten jeho člen, jehož příjmení je první v abecedním
pořádku členů senátu. Jednání řídí do doby, než je zvolen nový předseda senátu.
5. Senát volí podle volebního řádu své předsednictvo tvořené předsedou a dvěma místopředsedy.
6. Předsednictvo senátu v situacích, kdy senát nelze svolat, může přijímat platná rozhodnutí v
otázkách, které nejsou jmenovitě vymezeny vysokoškolským zákonem. V těchto případech může
předsednictvo požádat členy senátu o vyjádření a souhlas prostřednictvím elektronické pošty.
Nevyjádření se do stanoveného data bude považováno za souhlas. Věc však musí být
projednána na nejbližším zasedání senátu.
7. Práci senátu řídí předseda, který zároveň zastupuje senát na jednání kolegia děkana. V jeho
nepřítomnosti tyto činnosti vykonává místopředseda, kterého předseda pověřil.
8. Pro zajištění své činnosti může senát vytvářet pracovní komise a řešitelské týmy. Předsedy
jednotlivých komisí a týmů jsou zvolení členové senátu, kteří odpovídají za činnost jimi vedené
komise či týmu. Členy komisí a týmů se mohou stát i příslušníci akademické obce VŠE či
zaměstnanci VŠE.
II. Zásady jednání
1. Jednání senátu jsou veřejná, pokud senát nerozhodne jinak. Řádná zasedání se konají podle
průběžně zpřesňovaného plánu, nejméně však dvakrát za semestr.
2. Předseda senátu je povinen svolat mimořádné zasedání pokud o to požádá děkan, jedna
třetina všech zvolených členů senátu, předseda či místopředseda.
3. Informace o svolání zasedání senátu, program jednání a projednávané materiály musí být dány
na vědomí všem zvoleným členům senátu a děkanovi FPH nejméně jeden týden předem.
Informace o zasedání je předávána elektronickou poštou nebo písemnou pozvánkou. Současně
je zveřejněna na informační tabuli AS FPH.
4. Z jednání akademického senátu pořizuje pověřená osoba (zapisovatel) zápis. Přijatá usnesení
a rozhodnutí, o kterých probíhá hlasování, jsou v zápisu obsažena v doslovném znění návrhu s
počtem hlasů pro, proti, zdržel se. Zápis musí být podepsán předsedou senátu a zapisovatelem.
5. Zápis je vyhotoven nejpozději týden po zasedání senátu a je předáván stejným způsobem jako
informace o zasedání senátu. Zápis z jednání senátu je předáván všem členům senátu, všem
pozvaným hostům, kteří jsou přítomni jednání, dále děkanovi FPH.
6. Podněty pro jednání senátu mohou předkládat jeho členové, rektor, prorektoři, kvestor, děkani
fakult, akademické senáty fakult, AS VŠE a zástupci odborů. Členové akademické obce VŠE je
mohou předkládat prostřednictvím členů senátu. Rozhodnutí o udělení slova hostům v průběhu
zasedání náleží předsedovi senátu.

7. Pro jednání senátu, která vyžadují jeho rozhodnutí, jsou podklady předkládány v elektronické a
písemné podobě navrhovatelem předsedovi senátu nejpozději 7 pracovních dnů předem. V této
lhůtě písemně předložené materiály musí být projednány na některém z dvou následujících
zasedání AS, pokud AS nerozhodne dvoutřetinovou většinou všech zvolených členů jinak.
Rozsáhlé písemné materiály mohou být poskytnuty pouze členům pracovních komisí. V takových
případech budou dvě vyhotovení uložena u předsedy senátu (informace o tom bude oznámena v
pozvánce na zasedání).
8. Senát může informovat akademickou obec fakulty o své činnosti na akademickém plénu nebo
na internetových stránkách AS FPH VŠE.
9. V případě, že se jednání senátu dostane do patové situace, může být přerušeno či ukončeno z
rozhodnutí nadpoloviční většiny přítomných členů senátu.
10. Předseda senátu či místopředseda senátu může na žádost členů senátu vyhlásit přestávku v
jednání v délce 10 minut pro dohadovací řízení.
III. Ustanovení o hlasování
1. Hlasování je mimo případů uvedených v zákoně nebo dohodnutých senátem prováděno
veřejně. O návrhu na tajné hlasování se rozhoduje veřejně. O návrzích se hlasuje v pořadí, v
jakém byly předloženy.
2. Hlasování probíhá v pořadí: pro návrh, proti, zdržel se.
3. Zasedání senátu je usnášeníschopné, jestliže je přítomna nadpoloviční většina ze zvolených
členů senátu.
4. Rozhodnutí nabývá platnosti, jestliže se pro něj vysloví: a) nadpoloviční většina zvolených
členů senátu v případech uvedených v zákoně nebo statutu FPH a při přijímání rozhodnutí
týkajících se přijímání studijních, stipendijních a disciplinárních řádů, jednacího a volebního řádu
AS FPH; b) nadpoloviční většina přítomných členů senátu v ostatních případech; c) nejméně tři
pětiny všech členů senátu v případě návrhu na odvolání děkana z funkce
5. Jestliže na jednání senátu nedojde v některé otázce k rozhodnutí, může být tato předložena
opětovně k novému projednání na některém z dalších zasedání.
6. V případě, kdy se hlasováním rozhoduje mezi více variantami a ani jedna nezíská počet hlasů
dostatečný pro přijetí, lze rozhodovat ve druhém kole. Do dalšího kola postupují dvě varianty,
které získaly největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů postupuje více variant.
7. Jestliže nedošlo k rozhodnutí v případech uvedených v zákoně, vytvoří senát dohadovací
komisi, ve které jsou zastoupeni všichni členové předsednictva senátu a po jednom zástupci
odporujících si stran. O návrzích předkládaných senátu dohadovací komise hlasuje. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy senátu. O návrzích dohadovací komise rozhoduje senát
hlasováním.
8. Pokud senát nedospěje ani na základě jednání dohadovací komise k rozhodnutí v případech
daných zákonem, ukončí svoji činnost a do jednoho měsíce vypíše nové volby. Nový senát se v
tomto případě ujme funkce dnem, kdy byl právoplatně zvolen.
9. Přílohou jednacího řádu senátu jsou volební řády, které podrobně upravují volbu členů senátu,
předsednictva senátu a volbu děkana.
Tento dokument byl schválen AS FPH dne 1. března 2006.

