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JEDNACÍ ŘÁD
AKADEMICKÉHO SENÁTU
Článek 1
Akademický senát vysoké školy
(1) Akdemický senát vysoké školy (dále jen „senát”) je akademickým orgánem
vysoké školy podle § 7, odst.1, pís. a), zákona 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v
platném znění (dále jen „zákon”). Vůči rektorovi vysoké školy má funkci poradní.
(2) Senát a jeho jednotliví členové odpovídají za svoji činnost akademické obci
vysoké školy. Členové akademické obce vysoké školy mají možnost
prostřednictvím senátu vyjadřovat se ke všem významným dokumentům a
opatřením týkajícím se činnosti vysoké školy. Senát vytváří podmínky k tomu,
aby členové akademické obce mohli podávat připomínky k činnosti vysoké
školy a navrhovat řešení. Rektor je povinen se návrhy a stanovisky senátu
zabývat.
(3) Senát má jedenáct členů volených z řad akademické obce, z toho pět členů z
řad studentů bakalářského nebo magisterského stupně studia. Funkční období
senátu je tříleté.
(4) Jednací řád akademického senátu vysoké školy je vnitřním předpisem vysoké
školy podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona.

Článek 2
Pravomoci senátu
(1) Senát schvaluje
a) volební řád akademického senátu (po projednání stanoviska rektora),
b) jednací řád akademického senátu (po projednání stanoviska rektora).
(2) Senát má právo
a) spolupracovat s rektorem a kvestorem na přípravě výroční zprávy o
činnosti vysoké školy,
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b) spolupodílet se na vypracování strategického záměru vysoké školy a
každoročního plánu realizace strategického záměru vysoké školy,
c) spolupracovat s rektorem na přípravě nových studijních programů.
(3) Senát může na základě podnětu rektora nebo vlastního uvážení projednávat
a) strategický záměr vysoké školy
strategického záměru vysoké školy,

a

každoroční

plán

realizace

b) výroční zprávu vysoké školy,
c) zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávání a tvůrčí činnosti a
souvisejících činností vysoké školy a dodatky k této zprávě,
d) návrhy vnitřních předpisů vysoké školy; má právo navrhovat úpravy a
změny vnitřních předpisů vysoké školy.
(4) Senát se vyjadřuje k otázkám, které mu předloží rektor.
(5) Senát navrhuje rektorovi jednu třetinu členů rady pro vnitřní hodnocení vysoké
školy; jednoho člena rady pro vnitřní hodnocení vysoké školy senát vždy
navrhuje z řad studentů vysoké školy. Nejmenuje-li rektor členem rady pro
vnitřní hodnocení vysoké školy toho, kdo byl na jmenování členem rady
senátem navržen, je rektor povinen toto senátu zdůvodnit a požádat jej o nový
návrh.

Článek 2
Jednání senátu
(1)

Senát je usnášeníschopný, je-li přítomno alespoň sedm jeho členů včetně
předsedy nebo místopředsedy.

(2)

Senát se usnáší tajným hlasováním
a) při volbě předsedy a místopředsedy,
b) při návrhu na odvolání předsedy a místopředsedy,
c) požádá-li o tajné hlasování některý jeho člen,
d) v případě rozhodování o odvolání člena senátu podle čl. 5 odst. 1 písm. f)
volebního řádu akademického senátu vysoké školy.
V ostatních případech přijímá senát usnesení veřejným hlasováním.
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(3) Jednání senátu lze v odůvodněných případech uskutečnit on-line prostřednictvím
audiovizuálního spojení při zachování pravidel jednání senátu definovaných tímto
řádem.
(4)

V odůvodněných případech může s výjimkou hlasování podle odst. 2 písm. a) až
d) senát přijímat usnesení hlasováním per rollam. Hlasování per rollam vyhlašuje
předseda senátu.

(5)

Předseda senátu stanoví pro hlasování per rollam termín zahájení a ukončení
hlasování; termín ukončení hlasování je nejméně pět pracovních dnů po dni
zahájení hlasování.

(6)

Předseda senátu zašle stanovené termíny podle odst. 5 spolu s podklady
k hlasování a s návrhem usnesení senátu na adresy elektronické pošty členů
senátu, evidované v akademickém informačním systému vysoké školy.

(7)

Usnesení senátu jsou schválena, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina všech
přítomných členů senátu. Pro rozhodnutí podle odst. 2 písm. b) a d) je třeba
souhlas dvoutřetinové většiny všech členů senátu.

(8)

Dojde-li k nerozhodnému výsledku hlasování, nastane dohodovací řízení mezi
členy senátu a návrh se projedná na příštím zasedání znovu. Pokud dohodovací
řízení nevede k usnesení a hlasování je podruhé nerozhodné, rozhoduje hlas
předsedy.

(9)

Úkolem předsedy a místopředsedy je připravovat zasedání senátu.

(10) Předseda senátu zodpovídá zejména za
a) přípravu písemných materiálů,
b) zápis usnesení a jeho zveřejnění,
c) registraci písemných námětů od členů akademické obce vysoké školy.
Předseda si za účelem jemu svěřené administrativy může určit svého asistenta.
(11) Jednání senátu svolává předseda
a) v termínu určeném posledním zasedáním senátu,
b) na návrh předsedy správní rady, rektora nebo k tomu pověřeného prorektora
vysoké školy,
c) na návrh alespoň čtyř členů senátu,
d) na písemný návrh nejméně dvaceti členů akademické obce vysoké školy,
e) pokud sám předseda usoudí, že mimořádné zasedání senátu je nezbytné.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

3

Jednací řád akademického senátu

Jednání podle písm. b), c) nebo d) svolá předseda do dvou týdnů od doručení
návrhu.
(12) Senát zasedá nejméně dvakrát ročně, pokud nenastane situace podle odst. 8
písm. b) až e).
(13) Zasedání senátu řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda
senátu.
(14) Účast na zasedáních senátu je pro členy senátu povinná. Neúčast je nutné
předem omluvit oznámením předsedovi. Jestliže se předem omluví více než tři
členové, může předseda zasedání senátu odložit.
(15) Předseda správní rady, členové správní rady, rektor, prorektoři a kvestor mají
právo vystoupit na zasedání senátu kdykoliv o to požádají.
(16) Předseda správní rady, členové správní rady, rektor, prorektoři a kvestor mají
právo zúčastnit se zasedání senátu s hlasem poradním.
(17) Zasedání senátu jsou pro členy akademické obce, případně další osoby se
svolením senátu, veřejná. Hosté však nemají právo zasahovat do průběhu
jednání bez svolení předsedajícího.
(18) Senát má právo pozvat na své zasedání kteréhokoli člena akademické obce nebo
pracovníka vysoké školy.
(19) Zápis z jednání pořizuje předsedou pověřený člen senátu. Uvádí se v něm
seznam přítomných a plné znění usnesení. Každý člen senátu má právo
v případě nesouhlasu s rozhodnutím senátu doplnit zápis o svoje stanovisko.
Zápisy jsou archivovány u předsedy senátu a na rektorátu vysoké školy.
(20) Usnesení a jiné akty stvrzuje svým podpisem předseda senátu, v případě jeho
nepřítomnosti místopředseda senátu.
(21) Návrhy na projednání v senátu může každý člen akademické obce předat
písemně kterémukoli členovi senátu. Ten postoupí návrhy předsedovi, který je
předloží k projednání na nejbližším zasedání senátu.

Článek 3
Platnost jednacího řádu akademického senátu
(1)

Tento jednací řád schválil senát usnesením ze dne 23. 10. 2020.

(2)

Tímto jednacím řádem se zrušuje jednací řád akademického senátu ŠKODY
AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s., registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy dne 31. 8. 2017 pod čj. MSMT-14995/2017-2.
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(3)

Tento jednací řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona dnem
registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(4)

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem následujícím po dni registrace
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

-------------------------------------------------Ing. Josef Bradáč, Ph.D.
předseda akademického senátu
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