VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU
DIVADELNÍ FAKULTY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Článek 1

Úvodní ustanovení
1.

Volební a jednací řád akademického senátu DAMU se řídí ustanoveními zákona č.111/1998 Sb. o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále jen zákon, §
25 odst. 1 písm. a), § 26 a § 27.

2.

Volební a jednací řád akademického senátu DAMU je vnitřním předpisem DAMU podle § 33 odst. 2
písm. d) zákona.

3.

Volební a jednací řád akademického senátu DAMU je v souladu se statutem DAMU.

Článek 2

Akademický senát DAMU
1.

Akademický senát je samosprávným akademickým orgánem fakulty.

2.

Akademický senát DAMU má 13 členů - 8 akademických pracovníků a 5 studentů.

3.

Funkční období členů akademického senátu DAMU (dále jen AS) je tříleté.

4.

Členství v AS je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkana a proděkanů.

5.

Děkan nebo v jeho zastoupení proděkan má právo vystoupit na zasedání AS, kdykoliv o to požádá.

6.

Na žádost děkana je předseda AS povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedání AS.

7.

Zasedání AS jsou veřejně přístupná, přítomní hosté nemají hlasovací právo ani právo hlasu poradního.
Zasedání senátu řídí jeho předseda, který může udělit slovo i přítomným hostům.

8.

AS projednává zejména otázky stanovené § 27 zákona.

9.

Funkční období všech členů AS skončí, jestliže AS po dobu 6 měsíců nekoná podle § 27 zákona. V
takovém případě děkan nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby.

Článek 3

Volby do AS
1.

Volby do AS se řídí § 26 zákona a ustanovením tohoto volebního a jednacího řádu.

2.

Volby do AS jsou přímé s tajným hlasováním.

3.

Volby do AS vyhlašuje děkan DAMU a to nejpozději 60 dní před skončením funkčního období stávajícího
senátu (výjimku tvoří situace, kdy senát po dobu 6 měsíců nekoná - viz Čl. 2 odst. 10.

4.

Volby organizuje a řídí komise, nejméně tříčlenná, jmenovaná děkanem. Její složení je projednáno ve
stávajícím AS a podmíněno souhlasem navrhovaných členů. Děkan jmenuje předsedu a místopředsedu
komise. Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do AS.

5.

Volby do AS jsou platné při účasti nejméně 30% členů akademické obce fakulty. V případě, že účast
bude nižší, je třeba volby opakovat. Nebude-li při prvním opakování požadovaná účast naplněna, budou
se volby opakovat podruhé, a to již bez ohledu na účast členů akademické obce fakulty.

6.

Kandidáty na členy AS může navrhnout každý člen akademické obce fakulty po ověření jejich souhlasu s
kandidaturou. Návrh se podává písemně volební komisi. Lhůta, ve které lze podávat návrhy na
kandidáty, je nejméně jeden měsíc ode dne vyhlášení voleb. Komise zveřejní seznam kandidátů
nejpozději 10 dní před volbami..

7.

Volby se konají ve volební místnosti určené volební komisí, po dobu nejméně dvou dnů. V každém z
těchto dvou dnů musí být vyhrazena pro volební akt doba nejméně 4 hodin.Ve volební místnosti je v
určené době přítomen nejméně jeden člen volební komise.

8.

Každému voliči je před volbou vydán volební lístek, na kterém jsou uvedena jména kandidátů do AS,
dále informace o celkovém počtu a složení členů AS. Na předložené kandidátce každý volič zakroužkuje
číslo před jménem kandidáta, kterého volí: z akademických pracovníků max. 8, ze studentů max. 5.
Každý volič, který provedl volbu, je zaregistrován. Pokud volič označí více kandidátů, než je počet členů
senátu, je volební lístek neplatný.

9.

Po prvním dni voleb komise uschová zapečetěnou volební schránku. Po posledním dni voleb komise
sečte odevzdané hlasy.

10. Výsledek voleb je vyhlášen nejpozději do týdne od skončení voleb. Volební komise sepíše protokol o
jednání komise, který podepíše předseda a jeden další člen komise. Protokol o jednání komise je předán
po prvním zasedání nově zvoleného AS předsedovi nového AS. Kopii archivuje sekretariát děkana
DAMU.
11. Do AS jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Z akademických pracovníků na prvních
8 místech, ze studentů na prvních 5 místech. Ostatní kandidáti, kteří získali nižší počet hlasů, jsou
zapsáni do seznamu náhradníků, který je uložen mezi dokumenty AS. Kopii seznamu archivuje
sekretariát děkana DAMU.
12. Předseda je volen z řad akademických pracovníků - členů nově zvoleného AS na jeho prvním zasedání.
První zasedání svolává a až do zvolení předsedy řídí předseda volební komise.
13. Volba předsedy AS je tajná. Ke zvolení předsedy stačí nadpoloviční většina hlasů všech členů AS.
Nezíská -li žádný kandidát na funkci předsedy nadpoloviční většinu hlasů z celkového počtu členů AS,
postupují dva nejúspěšnější kandidáti do druhého kola volby, kde rozhodne již prostá většina hlasů.
14. Zvolením předsedy AS končí činnost volební komise.
15. AS volí ze svého středu dva místopředsedy, jednoho z řad akademických pracovníků a jednoho z řad
studentů. Volba místopředsedů probíhá podle stejných pravidel jako volba předsedy, s tím, že jednání
řídí již předseda AS.

Článek 4

Jednací řád
1.

Zasedání AS svolává jeho předseda nejméně jednou za semestr. Iniciovat svolání AS může též děkan
fakulty (Čl. 2. odst. 7 tohoto řádu). Kromě děkana může svolání AS iniciovat alespoň jedna třetina členů
senátu. Na základě děkanovy výzvy svolání AS nebo výzvy alespoň 1/3 členů senátu má předseda AS
povinnost AS neprodleně svolat.

2.

Zasedání senátu řídí jeho předseda. V případě nepřítomnosti předsedy AS řídí jednání pověřený
místopředseda za pedagogickou komoru AS DAMU a přebírá také další povinnosti předsedy AS DAMU.

3.

Předseda AS určí způsob zabezpečení administrativní a spisové služby AS. Členové senátu vytvoří
seznam funkčních elektronických adres členů senátu určených pro komunikaci s vedením fakulty a
vedením senátu. Každý člen senátu podpisem potvrdí správnost údajů. Po dohodě s tajemníkem DAMU
vyberou z řad administrativních pracovníků DAMU sekretáře AS DAMU.

4.

Sekretář AS DAMU zajistí dle pokynů předsedy, že každý člen AS bude mít týden před zasedáním AS
DAMU k dispozici na svém pracovišti návrh programu zasedání a písemné materiály.

5.

AS je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

6.

Návrhy, které to pro svou obsáhlost či závažnost vyžadují (statut fakulty, rozpočet, dlouhodobé nájemní
smlouvy a pod), budou projednávány a připraveny v pracovních komisích složených z členů AS DAMU,
případně posouzeny nezávislým odborníkem.

7.

Předložený návrh nebo předmět jednání je schválen (přijat), jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční
většina přítomných členů AS (výjimkou je návrh na jmenování či odvolání děkana - viz Čl. 4 odst. 13 a 14
tohoto řádu).

8.

AS se zpravidla usnáší aklamací. Výjimkou je usnášení o návrhu na funkci děkana,popř. na jeho
odvolání, které se provádí tajným hlasováním. Vysloví-li kterýkoli člen AS přání, aby hlasování bylo
tajné, proběhne hlasování jako tajné.

9.

Volbu kandidáta na funkci děkana vyhlašuje a organizuje AS tak, aby byla započata nejméně 60 dní
před uplynutím funkčního období úřadujícího děkana. Předseda AS současně s vyhlášením voleb
zveřejní přesné datum uzávěrky pro podávání návrhů kandidátů.

10. Návrh kandidátů na funkci děkana může podat každý člen akademické obce fakulty po ověření souhlasu
navrhovaného. Návrhy se podávají písemně předsedovi AS, který došlé návrhy průběžně zveřejňuje na
vývěsní tabuli AS. Lhůta pro podávání návrhů je nejméně 30 dní od vyhlášení voleb. V případě
několikanásobné kandidatury jednoho kandidáta bude vyvěšena pouze kandidatura první.
11. Nejpozději do týdne po datu uzávěrky zveřejní AS seznam kandidátů na funkci děkana.
12. Navržení kandidáti předstoupí před AS a seznámí jej se svými programy. Kandidáti své programy
zároveň odevzdají v písemné formě.
13. Usnesení o návrhu na jmenování děkana je platné, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina všech členu
AS. Nezíská-li žádný kandidát na funkci děkana nadpoloviční většinu hlasů z celkového počtu členů AS,
postupují dva nejúspěšnější kandidáti do druhého kola, kde rozhodne opět nadpoloviční většina hlasů
všech členů AS.
14. Usnesení o návrhu na odvolání děkana je platné, vysloví-li se pro něj nejméně tří-pětinová většina všech
členů AS.
15. AS je povinen pravidelně zveřejňovat přijatá usnesení, a to na úřední desce fakulty.
16. Nesouhlasí-li děkan s usnesením AS (nevztahuje se na usnesení o návrhu na jmenování, popř. odvolání
děkana), oznámí to neprodleně předsedovi AS s odůvodněním. AS záležitost znovu projedná za
přítomnosti děkana. K přijetí usnesení je v tomto případě třeba souhlasu tří pětin všech členů AS.

Článek 5

Ukončení členství v AS
1.

Členství v AS může být ukončeno odstoupením, odvoláním nebo naplněním skutečností, které brání
členství v senátu (např. ukončení studia, ukončení pracovního poměru apod.). O naplnění dalších
skutečností, které brání členství v AS, rozhoduje AS.

2.

Zanikne-li z jakýchkoliv důvodů členství některého člena v AS, nastupuje na jeho místo náhradník podle
počtu hlasů získaných ve volbách a při zachování počtu zastoupení akademických pracovníků a
studentů.

3.

Abdikuje-li, či z jiných důvodů dojde k ukončení členství člena senátu, který zastává funkci předsedy,
popř. místopředsedy, probíhá volba nového předsedy, popř. místopředsedy, podle stejných zásad jako
při volbě předsedy senátu nově zvoleného (viz Čl. 3. odst. 12, 13 a 15 tohoto řádu).

4.

Pokud se některý člen nezúčastní tří po sobě jdoucích jednání AS, může na jeho místo na základě
rozhodnutí AS nastoupit náhradník podle stejných pravidel jako v odst. 2 tohoto článku.

Článek 6

Závěrečná ustanovení
1.

Zrušuje se volební a jednací řád akademického senátu DAMU ze dne 26. 5. 2000

2.

Tento volební a jednací řád akademického senátu DAMU, další vnitřní předpisy a řády DAMU jsou
uloženy na rektorátě AMU, děkanátě DAMU a v knihovně DAMU.

3.

Tento volební a jednací řád akademického senátu DAMU projednal a schválil podle § 9 odst. 1 písm. b)
zákona Akademický senát AMU dne 8. prosince 2008

V Praze 15. ledna 2009

doc. MgA. Jan Hančil
děkan DAMU

doc. Karel Makonj
předseda AS DAMU

doc. PhDr. Jan Dvořák
předseda AS AMU

