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JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PŘÍRODOVĚDECKÉ
FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Akademický senát Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
(dále jen „akademický senát“) se podle § 27 a § 33 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“), usnesl na tomto Jednacím řádu Akademického senátu
Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dál jen „řád“).
ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Akademický senát je samosprávným zastupitelským orgánem Přírodovědecké fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „fakulta“) podle zákona a v souladu se
Statutem fakulty a vnitřními předpisy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen
„JU“).
(2) Členové akademického senátu jsou voleni členy akademické obce fakulty, jíž odpovídají
za svou činnost.
Článek 2
Struktura akademické obce
Členy akademické obce jsou akademičtí pracovníci působící na fakultě ve smyslu § 70
zákona a studenti řádně zapsaní ke studiu na fakultě.
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Článek 3
Složení akademického senátu
(1) Akademický senát je složen z volených zástupců akademické obce.
(2) Akademický senát má třináct členů, z nichž je sedm zástupců akademických pracovníků
(dále jen „komora akademických pracovníků“) a šest zástupců studentů (dále jen „komora
studentů“).
(3) Členství v akademickém senátu je čestné, dobrovolné a nezastupitelné. Funkce člena
akademického senátu je neslučitelná s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana,
tajemníka fakulty a ředitele vysokoškolského ústavu.
(4) V případě, že student zvolený do akademického senátu je v průběhu svého funkčního
období přijat do jiného bezprostředně navazujícího studijního programu, spadajícího do stejné
sekce, do jaké byl zvolen, může do sedmi dnů po dnu řádného ukončení studia písemně sdělit
předsedovi akademického senátu, že se hodlá stát náhradníkem. V takovém případě bude
zařazen na seznam náhradníků na dobu nejvýše pět měsíců a povolán do akademického senátu
po zápisu do studia. Není-li uchazeč v této lhůtě ke studiu zapsán, přestává být náhradníkem.
(5) Pokud se některý člen senátu nemůže ze závažných důvodů po dobu delší než šest měsíců
zúčastňovat zasedání senátu, nastupuje na jeho místo náhradník podle stejných pravidel, jaká
jsou uvedena v čl. 14 odst. 3 Volebního řádu Akademického senátu Přírodovědecké fakulty
JU. Tato skutečnost je uváděna v zápisu o zasedání senátu.
Článek 4
Orgány akademického senátu
(1) Orgány akademického senátu tvoří předseda a místopředseda.
(2) Předsedu akademického senátu volí všichni členové akademického senátu ze svého
středu. Kterýkoliv člen akademického senátu může navrhovat kandidáta na tuto funkci.
(3) Volbu předsedy akademického senátu řídí předseda volební komise, v průběhu funkčního
období předsedající schůze. Volba se provádí tajným hlasováním, ke zvolení předsedy stačí
nadpoloviční většina hlasů všech členů akademického senátu. Nezíská-li žádný z kandidátů na
funkci předsedy akademického senátu kvalifikovanou většinu hlasů, postupují dva kandidáti
s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola, kde již rozhoduje prostá většina hlasů. Pokud i po
druhém kole mají oba kandidáti shodný počet hlasů, rozhoduje los.
(4) Předsedu akademického senátu lze odvolat nadpoloviční většinou hlasů všech členů
akademického senátu.
(5) Akademický senát volí z řad svých členů místopředsedu, a to vždy z opačné komory, než
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z níž byl zvolen předseda akademického senátu. Při volbě místopředsedy nebo jeho odvolání
z funkce se postupuje shodně jako v případě volby nebo odvolání předsedy akademického
senátu.
(6) Akademický senát zřizuje komise jako své iniciační a kontrolní orgány v jednotlivých
oblastech své působnosti. Komise mohou být stálé nebo dočasné.
(7) Členové komise jsou jmenováni akademickým senátem na základě hlasování o každém
z nich. Odvolání člena komise probíhá stejným způsobem.
Článek 5
Práva a povinnosti členů akademického senátu
(1) Člen akademického senátu je povinen zúčastňovat se jednání akademického senátu,
aktivně se na nich podílet a odpovědně plnit svěřené úkoly.
(2) Člen akademického senátu má při jednání senátu právo předkládat své návrhy, podněty
a připomínky k otázkám spadajícím do působnosti akademického senátu a požadovat jejich
řešení.

ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD
Článek 6
Činnost akademického senátu
(1) Akademický senát
a) schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty, jejich změny a doplňky,
b) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení
fakultních pracovišť,
c) dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů
disciplinární komise fakulty,
d) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu,
e) schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje
jejich využívání,
f) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou
děkanem,
g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě na návrhu jeho odvolání z funkce,
h) po projednání ve vědecké radě schvaluje strategický záměr vzdělávací a další tvůrčí
činnosti fakulty.
(2) Akademický senát se vyjadřuje zejména
a) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany,
b) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě.
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(3) Návrhy podle odstavce 1 písmene a), b), d) až f), a h) a podklady k rozhodnutí podle
odstavce 1 písmene g) je jejich předkladatel povinen nejméně 7 kalendářních dnů před jejich
projednáváním zpřístupnit členům akademické obce fakulty způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Článek 7
Jednání akademického senátu
(1) Akademický senát zasedá podle potřeby, nejméně však jednou v každém semestru.
Zasedání akademického senátu svolává předseda senátu z vlastní iniciativy nebo na žádost
alespoň jedné třetiny členů senátu, dále na žádost rektora, děkana, proděkana nebo tajemníka
fakulty, případně na žádost nejméně padesáti členů akademické obce.
(2) Svolání zasedání akademického senátu se provádí zveřejněním data, času a místa konání
zasedání na vývěsce akademického senátu, na webové stránce fakulty a prostřednictvím
společné e-mailové adresy akademického senátu, a to nejpozději sedm dnů před jeho konáním.
(3) Zasedání akademického senátu jsou veřejná.
(4) Děkan fakulty nebo v jeho zastoupení proděkan fakulty, rektor nebo v jeho zastoupení
prorektor a předseda Akademického senátu JU nebo jím pověřený člen Akademického senátu
JU mají právo vystoupit na zasedání akademického senátu, kdykoli o to požádají.
(5) O průběhu zasedání se pořizuje zápis, který ověřuje a podepisuje předseda akademického
senátu. Zápis je poté nejpozději sedm pracovních dní po zasedání zveřejněn na úřední desce,
na webové stránce fakulty a zároveň je doručen děkanovi fakulty.
(6) Akademický senát rozhoduje usnesením na základě hlasování. Výsledek hlasování je vždy
uveden v zápise.
(7) Akademický senát je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň polovina všech členů každé
jeho komory.
(8) Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně při hlasování nadpoloviční většina přítomných
členů a nebyla proti nadpoloviční většina všech členů komory akademických pracovníků nebo
nadpoloviční většina všech členů komory studentů, pokud není v některém bodě tohoto řádu
stanoveno jinak. Hlasuje se veřejně zdvižením ruky, pokud není v některém bodě tohoto řádu
stanoveno jinak.
(9) Hlasování o kterémkoliv usnesení je tajné, pokud o to před hlasováním požádá alespoň
jeden z přítomných členů senátu.
(10) Korespondenční hlasování je možné, pokud s ním souhlasí nadpoloviční většina členů
senátu a senát byl předem informován o obsahu návrhu. Korespondenční hlasování je
vyloučeno v případech, které stanoví § 27 odst. 1 písm. a), c), f), g) zákona. Návrh předložený
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členům korespondenčně je přijat, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční většina všech členů
senátu a nevysloví se proti návrhu nadpoloviční většina všech členů komory akademických
pracovníků nebo nadpoloviční většina všech členů komory studentů. O hlasování se vytvoří
zápis, který je rozeslán všem členům senátu.
(11) Akademický senát si na zasedání může přizvat kteréhokoliv člena akademické obce,
případně zaměstnance fakulty.
(12) Akademický senát může vyzvat člena Akademického senátu JU zvoleného na fakultě
nebo delegáta v Radě vysokých škol, aby se dostavil na zasedání akademického senátu
a odpověděl na otázky týkající se jeho funkce, položené členem akademického senátu nebo
členem akademické obce.
(13) Na návrh kteréhokoliv člena senátu musí dát předsedající hlasovat o přerušení nebo
ukončení zasedání senátu.
Článek 8
Volba kandidáta na funkci děkana
(1) Akademický senát organizuje projednávání návrhu na jmenování děkana fakulty zpravidla
devadesát dnů před uplynutím funkčního období dosavadního děkana, a to zveřejněním na
úřední desce fakulty.
(2) Kandidáta na funkci děkana fakulty může písemně navrhnout akademickému senátu každý
člen akademické obce fakulty.
(3) Návrhy na kandidáty se odevzdávají komisi, kterou k tomuto účelu určí akademický senát.
Ta si následně vyžádá od navržených kandidátů písemný souhlas s jejich kandidaturou,
stručný životopis a stručné představy o směřování fakulty.
(4) Volba kandidáta na funkci děkana probíhá tajným hlasováním.
(5) Volba kandidáta na funkci děkana může mít nejvýše tři kola. Do druhého a třetího kola
postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů (v případě rovnosti počtu hlasů i více
kandidátů).
(6) Návrh na jmenování děkana je přijat, pokud se pro něj vyslovila nadpoloviční většina
všech členů akademického senátu.
Článek 9
Návrh na odvolání děkana z funkce
(1) Akademický senát může podat rektorovi JU návrh na odvolání děkana fakulty.
(2) Písemný podnět k projednávání návrhu na odvolání děkana fakulty z jeho funkce může
podat akademickému senátu kterýkoliv člen akademického senátu nebo nejméně padesát členů
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akademické obce.
(3) O návrhu na odvolání děkana se akademický senát usnáší tajným hlasováním.
(4) Návrh na odvolání děkana z jeho funkce je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři
pětiny všech členů akademického senátu.
Článek 10
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Jednací řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích ze dne 23. 12. 2016.
(2) Tento řád byl schválen Akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích dne 7. 11. 2018 a Akademickým senátem Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích dne 13. 11. 2018.
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