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VOLEBNÍ  ŘÁD  AKADEMICKÉHO  SENÁTU  

FAKULTY  BEZPEČNOSTNĚ  PRÁVNÍ  

POLICEJNÍ  AKADEMIE  ČESKÉ  REPUBLIKY  V  PRAZE 
 
 

Akademický senát Policejní akademie České republiky v Praze se  
na návrh 

Akademického senátu Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze  
usnesl na tomto  

Volebním řádu Akademického senátu  
Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze,  

 
jako vnitřním předpisu  

Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze: 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1) Volební řád Akademického senátu Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie 
České republiky v Praze (dále jen "řád") je vnitřním předpisem fakulty podle zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 
vysokých školách) ve znění pozdějších zákonů, (dále jen "zákon"). 

2) Akademický senát Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky 
v Praze (dále jen "senát") je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem 
Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen 
"FBP") a je tvořen volenými zástupci akademické obce FBP (dále jen "akademická obec 
FBP"). 
 

Čl. 2 

Volební období senátu 

1) Volební období senátu je tříleté a počíná dnem ustavujícího zasedání senátu. Funkční 
období členů senátu je shodné s volebním obdobím senátu. 

2) Členství v senátu před uplynutím funkčního období zaniká  
a) ukončením působení člena senátu na FBP; přestane-li člen senátu vykonávat pro 

PA ČR práci nebo službu v důsledku jednostranného rozvázání pracovního poměru 
nebo v důsledku rozhodnutí o odvolání příslušníka bezpečnostního sboru 
z dosavadního služebního místa či jiného obdobného rozhodnutí, považuje se tato 
skutečnost za ukončení působení na FBP, a to i v případě, že by bylo později úředně 
rozhodnuto o neplatnosti takového rozvázání pracovního poměru nebo o zrušení 
takového rozhodnutí,  

b) vzdáním se členství v senátu,  
c) úmrtím člena senátu,  
d) jmenováním do funkce neslučitelné s členstvím v senátu nebo 
e) dnem, který je jako konec volebního období uveden v usnesení senátu o zkrácení 

volebního období senátu 
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3) Je-li student zvolený do senátu v průběhu svého funkčního období přijat do jiného, 
bezprostředně navazujícího studijního programu, jeho členství v senátu nezaniká za 
předpokladu, že se zapíše do studia v akademickém roce, který bezprostředně následuje 
po akademickém roce, v němž ukončil studium v předcházejícím studijním programu; 
výkon mandátu je mu však pozastaven od ukončení studia v předcházejícím studijním 
programu do doby, než se zapíše do studia v jiném, bezprostředně navazujícím studijním 
programu.  

4) Funkční období všech členů senátu skončí, jestliže akademický senát po dobu šesti 
měsíců nekoná podle § 27 zákona.  

 
Čl. 3  

Volby členů senátu 

1) Volby jsou přímé, s tajným hlasováním. Akademičtí pracovníci volí ze svých řad 8 
zástupců („kurie akademických pracovníků“), studenti volí ze svých řad 4 zástupce („kurie 
studentů“). Členem akademického senátu FBP se může stát člen akademického senátu 
PA ČR. 

2) Volby do senátu jsou organizovány jako řádné, doplňovací, nebo předčasné. 
3) Řádné volby se organizují před skončením tříletého funkčního období senátu. 
4) Doplňovací volby se organizují, zanikne-li členství některého člena senátu před uplynutím 

jeho funkčního období. 
5) Předčasné volby se organizují na základě usnesení senátu o zkrácení volebního období 

senátu, které musí být přijato nadpoloviční většinou všech jeho členů, nebo v případě 
skončení funkčního období členů senátu pro jeho nekonání po dobu šesti měsíců podle § 
27 zákona.  

Čl. 4 

Vyhlašování voleb do senátu 

1) Řádné volby vyhlašuje senát tak, aby se volba uskutečnila nejpozději před koncem 
dosavadního volebního období senátu. 

2) Doplňovací volby vyhlašuje senát tak, aby se volba uskutečnila do 3. měsíců ode dne 
vzniku skutečnosti rozhodné pro jejich vyhlášení.   

3) Předčasné volby vyhlašuje senát tak, aby se volba uskutečnila nejpozději dnem, který je 
uveden jako konec volebního období senátu v usnesení senátu o zkrácení volebního 
období senátu.  

4) Senát při vyhlášení voleb stanoví lhůtu, popř. termíny pro podávání návrhů na kandidáty a 
ustanoví volební komisi.  

5) V případě, že senát nevyhlásí řádné nebo předčasné volby před koncem svého volebního 
období, nevyhlásí doplňovací volby ve lhůtě uvedené v čl. 4 odst. 2 nebo vyhlásí volby 
v rozporu s čl. 4 odst. 1 až 4, vyhlásí do 30 dnů od vzniku rozhodné skutečnosti děkan, 
který v této souvislosti dočasně přebírá příslušné pravomoci senátu v souvislosti s volbou 
jeho členů. Stejně postupuje děkan v případě, že všem členům senátu zanikne členství 
proto, že senát po dobu 6 měsíců nekonal podle § 27 zákona.  
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Čl. 5 

Volební komise pro volby do senátu 

1) Pro řízení voleb ustanoví senát z členů akademické obce volební komisi pro volby do 
senátu (dále jen "volební komise"). Neurčí-li předsedu volební komise senát, zvolí 
volební komise nadpoloviční většinou přítomných členů ze svého středu předsedu sama. 

2) Volební komise je zodpovědná za přípravu a provedení voleb, shromažďování návrhů na 
kandidáty, zajištění regulérního průběhu voleb a dodržení volebního řádu. Časový 
průběh, organizační postup a další podrobnosti voleb zveřejní volební komise v 
Harmonogramu voleb do senátu, a to v rozsahu, v jakém tyto podrobnosti nejsou 
upraveny volebním řádem nebo usnesením senátu. Členem volební komise nemůže být 
kandidát na členství v senátu. Rozhodnutí přijímá volební komise nadpoloviční většinou 
přítomných členů.  

3) Volební komise vyhlašuje výsledky voleb do senátu, svolává nově zvolený senát a 
organizuje volbu jeho předsedy.  

 

Čl. 6 

Organizace voleb do senátu 

1) Kandidáty mohou navrhovat členové akademické obce. Člen akademické obce může 
kandidovat též na základě vlastního návrhu. Návrhy se podávají volební komisi. 

2) Návrhy na kandidáty jsou písemné. Návrh musí obsahovat  
a) jméno kandidáta,  
b) pracoviště kandidáta, u studentů ročník,  
c) podpis navrhovatele 
d) souhlas kandidáta s kandidaturou.  

3) Po uplynutí lhůty, popř. termínů k podání návrhů volební komise projedná došlé návrhy; 
k návrhům nesplňujícím náležitosti uvedené v odstavci 2 nepřihlíží. Volební komise 
vyřadí ze seznamu kandidátů ty, kteří nejsou v době uplynutí lhůty, popř. termínů pro 
podávání návrhů na kandidáty členy akademické obce, a dále ty, kteří se kandidatury 
dodatečně vzdali.  

4) Po projednání návrhů podle odstavce 3 volební komise sestaví kandidátní listiny a 
vyhlásí je. 

5) Každý volič může použít k hlasování jeden hlasovací lístek. Je-li volič zároveň 
akademickým pracovníkem i studentem, může volit a být volen pouze v jedné z kurií. Je-li 
kandidátem v jedné kurii, nemá právo volit v jiné kurii. Nekandiduje-li, oznámí volební 
komisi výběr kurie, ve které bude volit, před hlasováním.  

6) Členy senátu se v jednotlivých kuriích stávají navržení kandidáti v pořadí podle počtu 
obdržených hlasů až do naplnění počtu členů dané kurie senátu. O pořadí kandidátů 
rozhoduje počet získaných hlasů. Do senátu je zvolen každý kandidát, který získal 
potřebnou část hlasů v mezích obsazovaných míst. V případě rovnosti hlasů rozhodne 
komise losem o pořadí kandidátů. 

7) Kandidát na člena senátu, jehož funkce je neslučitelná s výkonem funkce člena senátu, 
je povinen nejpozději před zahájením ustavujícího zasedání senátu: 

a) oznámit volební komisi, pro kterou funkci se rozhodl, a 
b) předložit doklad o ukončení výkonu funkce neslučitelné s členstvím v senátu. 

Nejsou-li tyto podmínky splněny, mandát nevzniká. 
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Čl. 7 

Organizace volby předsedy senátu 

1) Senát volí na svém ustavujícím zasedání předsedu senátu. Nebude-li předseda senátu 
na ustavujícím zasedání zvolen, opakuje se volba na každém dalším zasedání senátu až 
do zvolení předsedy.  

2) Kandidáta na předsedu senátu mohou navrhovat členové senátu ze svých řad. Člen 
senátu může kandidovat též na základě vlastního návrhu. Hlasování o kandidátovi na 
předsedu senátu může být podle rozhodnutí senátu tajné (hlasovacími lístky) nebo 
veřejné. Předsedou senátu se stane člen senátu zvolený nadpoloviční většinou všech 
členů senátu. 

3) Předsedu akademického senátu je možné odvolat na návrh člena akademického senátu. 
K odvolání je zapotřebí nadpoloviční většiny všech členů senátu. Hlasování o odvolání 
předsedy senátu může být podle rozhodnutí tajné (hlasovacími lístky) nebo veřejné.  

 

Čl. 8 

Organizace volby dalších členů předsednictva senátu 

1) Po zvolení předsedy senátu volí senát další členy předsednictva senátu.1  
2) Kandidáty na další členy předsednictva mohou navrhovat členové senátu ze svých řad. 

Člen senátu může kandidovat též na základě vlastního návrhu. Hlasování o kandidátech 
na člena předsednictva může být podle rozhodnutí senátu tajné (hlasovacími lístky) nebo 
veřejné. Členem předsednictva se stane člen senátu zvolený nadpoloviční většinou 
přítomných členů senátu. 

3) Dalšího člena předsednictva je možné odvolat na návrh člena akademického senátu. 
K odvolání je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných členů senátu. Hlasování o 
odvolání dalšího člena předsednictva může být podle rozhodnutí tajné (hlasovacími 
lístky) nebo veřejné.  

Čl. 9 

Organizace volby jiných orgánů senátu 

1) Další potřebné orgány si senát ustavuje svým usnesením přijatým nadpoloviční většinou 
přítomných členů.  
 

Čl. 10 

Organizace volby kandidáta na děkana 

1) Senát vyhlašuje volbu kandidáta na děkana nejpozději 3 měsíce před koncem funkčního 
období stávajícího děkana.  

2) Senát při vyhlášení voleb stanoví lhůtu, popř. termíny pro podávání návrhů na kandidáty a 
ustanoví volební komisi pro volbu kandidáta na děkana (dále jen „volební komise“) z členů 
akademické obce. Členem volební komise nemůže být kandidát na děkana. Neurčí-li 
předsedu volební komise senát, zvolí volební komise nadpoloviční většinou přítomných 
členů ze svého středu předsedu sama. 

3) Volební komise je zodpovědná za přípravu volby, shromažďování návrhů na kandidáty, 
zajištění regulérního průběhu voleb a dodržení volebního řádu. Časový průběh, 
organizační postup a další podrobnosti volby zveřejní volební komise v Harmonogramu 

                                                            
1 Jednací řád Akademického senátu Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky 
v Praze 
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volby kandidáta na děkana, a to v rozsahu, v jakém tyto podrobnosti nejsou upraveny 
volebním řádem nebo usnesením senátu.  

4) Kandidát na děkana je navrhován a volen z řad akademických pracovníků FBP. 
Kandidáta na děkana může navrhnout člen senátu, člen senátu univerzity, děkan nebo 
rektor.  

5) Návrhy na kandidáty jsou písemné a podávají se volební komisi. Návrh musí být podán 
spolu s písemným souhlasem navrhovaného s kandidaturou, stručným profesním 
životopisem navrhovaného s charakteristikou jeho působení na PA ČR a stručnými tezemi 
volebního programu navrhovaného.  

6) Členové senátu mají právo klást kandidátovi na děkana otázky. 
 

Čl. 11 

Postup při volbě kandidáta na děkana 
 

1) Volba kandidáta na děkana probíhá na zasedání senátu a řídí ji předseda volební 
komise, nepověří-li volební komise touto činností jiného svého člena.  

2) Volba se provádí tajným hlasováním. 
3) Zvolen je ten z navržených, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu. 
4) V případě, že ani jeden z navržených nebude zvolen, uskuteční se další kolo voleb, do 

kterého postupují ti dva z navržených, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Pokud dojde na 
prvním místě k rovnosti hlasů u více než dvou navržených nebo jestliže dojde k rovnosti 
hlasů až na druhém místě, postupují do dalšího kola též všichni navržení, kteří získali 
stejný počet hlasů. Další kolo voleb se uskuteční i tehdy, dojde-li k rovnosti hlasů v kole, 
v němž se hlasovalo pouze o dvou navržených. Jestliže ani jeden ze dvou navržených, o 
nichž se hlasovalo v daném kole, nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu, 
postupuje do dalšího kola ten, kdo získal větší počet hlasů. 

5) Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu jediný navržený, o němž se 
hlasovalo v daném kole, volba končí. V takovém případě se do jednoho měsíce 
uskuteční opakovaná volba z nově navržených. Nové návrhy je třeba podat do 14 dnů. 

6) Ten, kdo byl navržen dvakrát po sobě a nebyl zvolen, nesmí kandidovat v další 
opakované volbě nebo ve volbě, která se uskuteční do tří let ode dne konání první 
neúspěšné volby, v níž kandidoval; to neplatí v případě, že se poslední neúspěšné volby, 
v níž kandidoval, účastnilo méně než dvě třetiny všech členů senátu. 

7) V průběhu voleb může kterýkoli z navržených od své kandidatury odstoupit, a to vždy 
před zahájením příslušného kola. 

8) Návrh na jmenování zvoleného kandidáta děkanem předloží předsednictvo senátu do 
sedmi dnů rektorovi. 

9) Nastane-li během volby kandidáta na děkana situace, která není upravena tímto řádem, 
rozhodne o jejím řešení senát usnesením, k jehož přijetí je třeba souhlasu nadpoloviční 
většiny všech členů senátu. 

 

Čl. 12 

Odvolání děkana 

1) Návrh na odvolání děkana podává senát. 
2) V případě podání návrhu na odvolání děkana musí být děkan seznámen s důvody návrhu 

na odvolání a musí mu být poskytnuta možnost se před senátem vyjádřit. 
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3) Návrh je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů senátu. Návrh 
na odvolání děkana předloží předsednictvo senátu do sedmi dnů rektorovi. 

 

Čl. 13 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1) Návrh tohoto řádu byl schválen senátem dne 19. 9. 2017. 
2) Tento řád bych schválen Akademickým senátem PA ČR dne 26. 10. 2017. 
3) Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem PA ČR.  
4) Pravidla volby předsedy senátu a dalších členů předsednictva se nepoužijí až do zvolení 

senátu na další volební období; do té doby se postupuje podle dosavadních předpisů.  


