
 

Jednací řád Akademického senátu 
Fakulty informatiky Masarykovy univerzity 

(ve znění účinném od 15. 5. 2017) 

 

Článek 1 

(1) Ustavující zasedání akademického senátu Fakulty informatiky (dále jen „senát“) 
svolává předseda odstupujícího senátu a navrhuje pořad jeho jednání. Ustavující 
zasedání je svoláno do jednoho měsíce po začátku nového volebního období.  

(2) Nesejde-li se senát v průběhu šesti měsíců, je ukončeno funkční období všech jeho 
členů a děkan nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby. 

(3) Zasedání senátu svolává jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti předseda 
studentské komory senátu. 

(4) Mimořádná zasedání se svolávají na žádost:  

a) nejméně jedné čtvrtiny všech členů senátu, 

b) nejméně jedné čtvrtiny členů akademické obce z řad zaměstnanců fakulty, 

c) nejméně jedné desetiny všech studentů fakulty, nebo 

d) děkana fakulty. 

(5) Žádost o svolání mimořádného zasedání se předkládá písemně předsedovi senátu a 
mimořádné zasedání se svolá bezodkladně po jejím předložení nebo v termínu 

specifikovaném v žádosti, s případnými návrhy na body jednání v této žádosti 
uvedené. 

 

Článek 2 

(1) Senát je usnášeníschopný, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jeho členů.  

(2) O každém návrhu rozhoduje senát hlasováním. O návrzích se hlasuje v pořadí, 
v jakém byly předloženy. K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční 
většiny přítomných členů, pokud jednací řád nestanoví jinak. 

(3) Dvoutřetinové většiny všech členů je třeba ke schválení statutu fakulty, zřizování a 
rušení kateder a dalších účelových zařízení fakulty a ročního rozdělení finančních 
prostředků a dále k novému schválení usnesení senátu, s nímž děkan fakulty 
vyslovil nesouhlas. 

(4) Způsob volby kandidáta na děkana je upraven ve zvláštním volebním řádu 
uvedeném v příloze statutu fakulty. 

(5) Člen senátu hlasující proti přijatému usnesení má právo na začlenění minoritního 
názoru jako součásti zápisu z jednání senátu. 

(6) Hlasování je veřejné nebo tajné. Veřejně se hlasuje zdvižením ruky. Tajně se 
hlasuje hlasovacími lístky. 

(7) O usneseních senátu se hlasuje veřejně s výjimkou voleb do funkcí a vyslovování 
stanoviska k jejich obsazení.  

 



 

Článek 3 

(1) Jednání senátu řídí předsedající, což je předseda senátu, v jeho nepřítomnosti 
předseda studentské komory senátu. V případě nepřítomnosti předsedů obou 
komor je předsedající zvolen přítomnými členy senátu aklamací. 

(2) Předsedající má právo stanovit zapisovatele. 

(3) Každý člen akademické obce fakulty může být senátem pozván na jednání senátu. 
Pozvaný člen je povinen se příslušného jednání senátu zúčastnit. 

 

Článek 4 

(1) Důležité body jednání musí být uvedeny v pozvánce, kterou předseda senátu 
rozesílá nejméně 7 dní před vlastním jednáním senátu. V případě odstoupení 
předsedy senátu z funkce zasílá pozvánku předseda studentské komory. 

(2) Senát stanoví na návrh předsedajícího pořad jednání a způsob projednávání 
jednotlivých bodů pořadu při zahájení jednání senátu.  

(3) Každý člen senátu a děkan fakulty má právo podávat návrhy na změnu nebo 

doplnění pořadu a na způsob jednání o bodech v něm.  

(4) Návrhy na kandidáty pro volby orgánů a funkcionářů, které přísluší senátu, může 
předkládat každý člen senátu.  

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení  

(1) Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. b zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, schválil tento jednací řád Akademický senát Fakulty informatiky dne 
21. dubna 2017. 

(2) Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, schválil tento jednací řád Akademický senát Masarykovy univerzity dne 
15. května 2017. 

(3) Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým 
senátem Masarykovy univerzity. 

 

 


