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JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU   

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE  
  

Akademický senát Policejní akademie České republiky v Praze se podle § 9 odst. 1 

písm. b) a § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 

změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  ve znění pozdějších 

předpisů, usnesl na tomto   

Jednacím řádu Akademického senátu Policejní akademie České republiky v Praze,  

  

jako jejím vnitřním předpisu:  

  
  

Čl. 1 Úvodní ustanovení  

  

1) Jednací řád Akademického senátu Policejní akademie České republiky v Praze 

(dále jen "řád") je vnitřním předpisem podle § 17 odst. 1 písm. c) 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 (dále jen "senát") je samosprávným zastupitelským 

akademickým orgánem Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen "PA 

ČR") a je tvořen volenými zástupci akademické obce PA ČR (dále jen "akademická 

obec").  

  
  

Čl. 2 Předsednictvo senátu  

  

1) Senát volí předsednictvo, jehož členy jsou předseda senátu, první místopředseda, 

druhý místopředseda, tajemník a člen předsednictva. Studenti mají v předsednictvu 

jednoho zástupce.   

  

2) Pravidla volby předsedy senátu a dalších členů předsednictva stanoví Volební řád 

Akademického senátu PA ČR.   

  

3) Předseda senátu řídí činnost a jednání senátu a zastupuje jej navenek. V případě 

jeho nepřítomnosti jej zastupují další členové předsednictva, a to v pořadí 

uvedeném v odstavci 1.   

  

4) Předsednictvo rozhoduje o neodkladných záležitostech mezi dvěma zasedáními 

senátu. Rozhodnutí přijatá předsednictvem podléhají dodatečnému schválení 

senátem na jeho nejbližším zasedání, jinak pozbývají platnosti. Rozhodnutí 



předsednictva je přijato, pokud se pro ně vyslovila nadpoloviční většina přítomných 

členů předsednictva.   

  
  

Čl. 3 Jiné orgány senátu  

  

1) Další potřebné orgány si senát ustavuje v souladu s Volebním řádem 

Akademického senátu PA ČR.   

  

2) Pravidla jednání těchto orgánů určuje senát svým usnesením.   

  
  

Čl. 4 Působnost senátu  

  

1) Senát v rámci své působnosti rozhoduje, schvaluje a usnáší se o věcech uvedených 

v § 9 odst. 1 zákona. Vyjadřuje se zejména k věcem uvedeným v § 9 odst. 2 písm. 

a) a b) zákona.   

  

2) Další pravomoci, úkoly a oprávnění senátu jednat v jiných záležitostech mohou 

vyplývat z vnitřních předpisů a vnitřních norem PA ČR.   

  
  

Čl. 5 Zasedání senátu  

  

1) Ustavující zasedání nově zvoleného senátu svolává a řídí až do zvolení předsedy 

senátu předseda volební komise; volební komise může touto činností pověřit jiného 

svého člena. Ustavující zasedání se koná nejpozději v první pracovní den měsíce, 

následujícího po měsíci, v němž proběhly volby do senátu. Nebude-li předseda 

senátu zvolen, svolává a řídí další zasedání senátu až do zvolení předsedy věkově 

nejstarší člen senátu.   

  

2) Zasedání senátu svolává předseda senátu a v době jeho nepřítomnosti zastupující 

člen předsednictva.   

  

3) Zasedání musí být svoláno také na žádost:   

a) nejméně jedné pětiny členů senátu,   

b) rektora, případně zastupujícího prorektora,   

c) nejméně jedné desetiny všech členů akademické obce,   

d) předsednictva senátu,   

e) akademického senátu fakulty, jedná-li se o postup podle § 9 odst. 1 písm. b) 

zákona.   

      Žádost musí být předložena písemně a předseda senátu jeho zasedání svolá 

bezodkladně, nejpozději do sedmi dnů po jejím předložení.  

  



4) Senát zasedá podle potřeby, zpravidla dvakrát za semestr. Zasedání senátu je 

veřejně přístupné.   

  
  

  

Čl. 6 Hlasování v senátu  

  

1) Senát je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho 

zvolených členů.  

  

2) O každém návrhu, předloženém k projednání, se senát usnáší hlasováním, které 

může být podle rozhodnutí senátu veřejné nebo tajné (hlasovacími lístky). V 

případě volby kandidáta na rektora je přípustné pouze tajné hlasování. O návrzích 

k jednotlivým bodům jednání se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy.   

  

3) Před tajným hlasováním zvolí senát dva skrutátory z řad členů senátu. Skrutátoři 

po vyhodnocení hlasování vyplní protokol o tajném hlasování a podepsaný předají 

předsedajícímu. Ten vyhlásí výsledek hlasování tak, že oznámí počet hlasů pro 

návrh, počet hlasů proti návrhu, počet těch, kteří se zdrželi hlasování, a počet hlasů 

neplatných. Výsledek tajné volby se uvede do zápisu ze senátu. Protokol o tajném 

hlasování připojí předseda senátu k zápisu uchovávaném senátem.   

  

  

4) Ke schválení předloženého návrhu je třeba, mimo případy uvedené Volebním 

řádem PA ČR, souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. V případě rovnosti 

hlasů rozhoduje hlas předsedy senátu a v jeho nepřítomnosti hlas zastupujícího 

člena předsednictva.  

  

5) Mezi zasedáními senátu může předseda senátu předložit ostatním členům senátu 

návrh, o kterém se členové senátu usnášejí hlasováním prostřednictvím 

elektronické pošty (dále jen „per rollam“). Návrh ke schválení per rollam je rozeslán 

předsedou senátu nebo osobou s jeho pověřením na elektronické adresy 

nahlášené členy senátu a evidované na rektorátu. Členové senátu návrh schvalují 

tak, že v elektronické odpovědi na zaslaný návrh jednoznačně vyjádří, zda s 

návrhem souhlasí, nesouhlasí, nebo zda se zdržují hlasování. Návrh ke schválení 

per rollam musí obsahovat lhůtu, během níž mají členové senátu v elektronické 

odpovědi vyjádřit svůj souhlas, nesouhlas či zdržení se hlasování. Pokud se některý 

ze členů senátu ve stanovené lhůtě k návrhu v elektronické odpovědi nevyjádří, 

platí, že se hlasování per rollam nezúčastnil. Senát je usnášeníschopný, jestliže se 

hlasování per rollam zúčastní nadpoloviční většina všech jeho zvolených členů. Ke 

schválení návrhu per rollam je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů senátu, 

kteří se hlasování zúčastnili. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 

senátu; v případě neúčasti předsedy senátu na hlasování per rollam rozhoduje hlas 

zastupujícího člena předsednictva. Výsledek hlasování per rollam oznámí 

předseda senátu všem zvoleným členům senátu prostřednictvím elektronické pošty 



nejpozději do 10 dnů po ukončení hlasování per rollam. Hlasování per rollam je 

vyloučeno o návrzích, o nichž se má rozhodnout tajným hlasováním.  

  

  

  

  

  

Čl. 7 Pravidla jednání senátu  

  

1) Materiály uvedené v § 9 odst. 3 zákona je třeba nejméně 7 kalendářních dnů před 

jejich projednáváním předložit členům senátu a zpřístupnit členům akademické 

obce způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

  

2) Jednání senátu je veřejné. Právo vystoupit v průběhu jednání mají členové senátu, 

rektor nebo v jeho zastoupení pověřený prorektor, děkan fakulty a další osoby 

uvedené zákonem. Pozvaní hosté a veřejnost mohou vystoupit pouze po 

předchozím souhlasu senátu.   

  

3) Každý člen akademické obce má právo písemně požádat senát o projednání 

závažné skutečnosti. Senát žádost posoudí a rozhodne, zda bude o věci jednat. O 

svém rozhodnutí informuje žadatele do sedmi dnů po zasedání senátu.  

  

4) Senát stanoví na návrh předsednictva program svého jednání a způsob 

projednávání jednotlivých bodů programu. Každý člen senátu má právo podávat 

návrhy na změnu nebo doplnění programu jednání.  

  
  

Čl. 8 Práva a povinnosti členů senátu  

  

1) Člen senátu má právo předkládat své návrhy, podněty a připomínky k věcem 

týkajícím se oblastí působnosti senátu a ostatních akademických orgánů a žádat, 

aby se jimi zabýval.   

  

2) Člen senátu má právo hlasu ve všech záležitostech projednávaných senátem.  

  

3) Člen senátu je povinen účastnit se jednání senátu, případně i jeho dalších orgánů, 

do kterých byl zvolen, a aktivně přispívat k plnění jeho poslání a úkolů. Nemůže-li 

se jednání zúčastnit, musí se předem omluvit předsedovi senátu nebo jinému členu 

předsednictva.  

  

4) Člen senátu odpovídá za výkon své funkce členům té části akademické obce, která 

ho zvolila.  

  

  



Čl. 9 Závěrečná ustanovení  

  

1) Tento řád byl schválen senátem dne 7. 6. 2017.   

  

2) Tento řád nabývá platnosti registrací Ministerstvem vnitra.   

  

3) Tento řád nabývá účinnosti dnem zrušení Volebního a jednacího řádu 

Akademického senátu Policejní akademie České republiky v Praze registrovaného 

Ministerstvem vnitra dne 5. 4. 2011 pod č.j.: MV-35603-3/VO-2011 ve znění změny 

registrované Ministerstvem vnitra dne 16. 4. 2012 pod č.j. MV-37423-

3/OBVV/VO2012, změny registrované Ministerstvem vnitra dne 19. 3. 2014 pod 

č.j. MV-248912/OBVV/VO-2014, změny registrované Ministerstvem vnitra dne 

20.1.2016 pod č.j. MV-120181-16/OBVV-2015 a změny registrované 

Ministerstvem vnitra dne 15.2.2016 pod č.j. MV-171649-7/OBVV-2015.   

  
 

  
Jednací řád Akademického senátu Policejní akademie České republiky v Praze   

  
Jednací řád Akademického senátu Policejní akademie České republiky v Praze byl 

registrován Ministerstvem vnitra dne 21. srpna 2017 pod č.j.: MV-100411-

3/OBP2017.  

  

Změna Jednacího řádu Akademického senátu Policejní akademie České republiky v 

Praze byla registrována Ministerstvem vnitra dne 7. ledna 2021 pod č.j.: MV-

2023202/OBVV-2020.  


