Vnitřní předpis Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, byl schválen
Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 27. února 2019.

doc. Ing. Jan Janoušek, CSc.
Předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze

1. ZMĚNY
JEDNACÍHO ŘÁDU
AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ
ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE
Článek 1
Jednací řád Akademického senátu Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení
technického v Praze se mění takto:
1. V článku 4 odst. 1 se zrušuje věta třetí.
2. V článku 4 odst. 2 se za slova „s platným mandátem“ připojuje odkaz na poznámku 1,
která zní:
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„ Počet členů AS FEL s platným mandátem je počet všech členů podle článku 1 odst. 5
Volebního řádu AS FEL, od kterého je odečten počet míst, která nelze v danou chvíli obsadit
náhradníky.“
3. V článku 4 odstavec 5 zní:
„(5) AS FEL rozhoduje tajným hlasováním
a) v případě návrhu podle § 27 odst. 1 písmeno f) a g) zákona,
b) v případě návrhu podle článku 2 odst. 5,
c) v otázkách týkajících se jednotlivých členů akademické obce,
d) na žádost aspoň 1/4 přítomných členů AS FEL.
Ve všech ostatních případech AS FEL rozhoduje veřejným hlasováním. V případě c) může
AS FEL rozhodnout, že hlasuje veřejně, pokud je proti takovému rozhodnutí méně než 1/4
přítomných členů AS FEL.“
4. V článku 4 odstavec 8 zní:
„(8) Při hlasování podle odstavce 6 a 7 se v konkrétním případě může AS FEL třípětinovou
většinou všech členů s platným mandátem usnést na jiném způsobu hlasování. Způsob
hlasování vyplývající z odstavce 5 měnit nelze.“
5. V článku 4 odstavec 9 včetně poznámky pod čarou zní:
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„(9) Návrh na jmenování děkana je přijat, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech
členů AS FEL2 . Návrh na odvolání děkana je přijat, pokud pro něj hlasovalo nejméně 3/5
všech členů AS FEL. Schválení Statutu FEL, Volebního řádu AS FEL a Jednacího řádu AS
FEL je platné, pokud pro ně hlasovalo nejméně 3/5 členů AS FEL s platným mandátem.
Schválení ostatních vnitřních předpisů je platné, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční
většina členů AS FEL s platným mandátem.
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Tj. členů AS FEL podle článku 1 odst. 5 Volebního řádu AS FEL.“

6. V článku 4 odstavec 10 zní:
„(10) Před hlasováním může kterýkoliv člen AS FEL požádat o zdokumentování hlasování jednotlivých členů. Toto ustanovení nelze použít v případech, kdy AS FEL rozhoduje tajným
hlasováním. Dokumentace o hlasování jednotlivých členů AS FEL je součástí zápisu.“
7. V článku 4 odstavec 14 zní:
„(14) AS FEL se usnáší na výkladu ustanovení z vnitřního předpisu FEL nebo svého usnesení,
požádá-li o to v závažném případě kterýkoli člen akademické obce FEL.
Článek 2
1. Tyto 1. změny Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty elektrotechnické Českého
vysokého učení technického v Praze byly schváleny Akademickým senátem Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze dne 25. ledna 2019.
2. Tyto 1. změny Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty elektrotechnické Českého
vysokého učení technického v Praze nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze.

doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc.
předseda Akademického senátu FEL

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
děkan

Důvodová zpráva
Hlavním cílem změn je zrušit nutnost tajného hlasování o Statutu FEL, Jednacím řádu
AS FEL a Volebním řádu AS FEL. Zůstává požadované kvórum tří pětin senátorů jako nutné
pro schválení těchto předpisů.
V souvislosti s tím je pravidlo o tajném nebo veřejném hlasování napsáno pokud možno
přehledněji a jasněji.
Ad 1. Ruší se věta „V případě nečekané absence zvoleného předsedajícího je předseda
povinen zajistit náhradu pro řízení jednání“. Toto je totiž zahrnuto v čl. 1 odst. 4: „Předseda,
předsedající a tajemník se v případě potřeby zastupují“.
2

Jednací řád Akademického senátu FEL

Ad 2. Přidává se poznámka, která vysvětluje slovní spojení počet členů AS FEL s platným
mandátem.
Ad 3. Změna ruší tajné hlasování o vyjmenovaných vnitřních předpisech: Statut FEL, Volební
řád AS FEL a Jednací řád AS FEL. Ponechává se možnost jedné čtvrtiny přítomných si vynutit
tajné hlasování. Implicitně je hlasování veřejné.
V původním textu je explicitně tajným hlasováním zahrnuto ještě hlasování o předsedovi
AS FEL. V návrhu změn je toto hlasování vyřazeno z explicitního seznamu, protože toto
hlasování spadá do písm. c).
Z původního textu zůstává možnost rozhodnout o veřejném hlasování o osobách, ale
s jasným vzkazem, že to nesmí kolidovat s písmenem d).
Ad 4. V odst. 8 je k původnímu mírně přeformulovanému textu bez změny významu
navíc přidána poslední věta, která znemožňuje rozhodovat o tajnosti nebo veřejnosti
hlasování jinak než podle odstavce 5. V původním textu tato věta chybí a vznikají tím
pochybnosti, zda do změny způsobu hlasování podle odstavců 6 a 7 je možné zahrnout i
změnu v „tajnosti“ hlasování.
Ad 5. Je ponechán (v odst. 9) požadavek na silné kvórum 3/5 všech senátorů při hlasování
o Statutu FEL, Volebním řádu AS FEL a Jednacím řádu AS FEL. Stačí ale (na rozdíl od
původního textu) počítat kvórum ze členů s platným mandátem, tj. nezapočítávají se
neobsazená místa v AS FEL, na která není v dané chvíli náhradník.
Nově je přidáno hlasovací kvórum pro ostatní vnitřní předpisy: o přijetí rozhodne nadpoloviční většina členů s platným mandátem.
Přidává se poznámka, která vysvětluje slovní spojení „počet všech členů AS FEL“.
Ad 6. Text odst. 10 zůstává zachován, jen je z něj zrušena věta o dokumentování hlasování
o variantách, protože to je také „hlasování“, tj. spadá to do předchozího případu. Navíc tím
přímočařeji navazuje věta „Toto ustanovení nelze použít...“. Konečně je z poslední věty
tohoto odstavce vypuštěn nadbytečný odkaz do čl. 5 odst. 1.
Ad 7. Původně bylo: „Výklad veškerých usnesení AS FEL přísluší výhradně AS FEL“. Je přidán
též výklad vnitřních předpisů, ale je zrušena výhradní pravomoc AS FEL vykládat usnesení
a předpisy. AS FEL provede výklad, pokud o to požádá člen akademické obce. Aby nebyl AS
FEL množstvím požadavků paralyzován, je tam podmínka závažného případu. Nezávažnost
případu vyhodnotí AS FEL tím, že se požadavkem nebude zabývat.
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