
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA  

 

Řád volby kandidáta na funkci děkana 

Katolické teologické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze 

 

Akademický senát Katolické teologické fakulty 

se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. e)  zákona č. 111/1998 Sb., 

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

usnesl na tomto Řádu Katolické teologické fakulty pro volby kandidáta na funkci děkana a 

postupu při odvolání děkana jako na jejím vnitřním předpisu. 

 

 

Část první 

Volba kandidáta na funkci děkana 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Děkan je samosprávný akademický orgán Katolické teologické fakulty (dále jen 

„fakulta“), který stojí v čele fakulty. Jeho postavení a působnost upravuje zákon o 

vysokých školách, vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) a 

vnitřní předpisy fakulty. 

2. Kandidáta na funkci děkana (dále jen „kandidát”) volí akademický senát fakulty (dále jen 

„senát”) zpravidla z řad akademických pracovníků fakulty, zpravidla docentů a profesorů. 

3. Volby jsou rovné, s tajným hlasováním. 

 

 

Čl. 2 

Vyhlášení voleb 

 

1. Volby vyhlašuje senát nejméně tři měsíce před uplynutím funkčního období děkana. 

Usnesení o vyhlášení voleb se zveřejňuje na úřední desce fakulty. Jeho součástí je i 

oznámení o složení volební komise (dále jen „komise”), o termínu mimořádného zasedání 

k volbám kandidáta a o lhůtě, ve které je možno předsedovi komise podávat návrhy na 

kandidáty. 
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2. Pro přípravu a průběh voleb volí senát ze svých řad pětičlennou komisi. Členem komise 

nemůže být navržený kandidát. Studenti i akademičtí pracovníci musí být zastoupeni 

nejméně jedním členem. Komise volí ze svého středu předsedu. 

3. Senát stanoví termín svého mimořádného zasedání k volbám kandidáta tak, aby se konalo 

nejméně 45 dní před uplynutím funkčního období děkana; určen je i čas zahájení 

hlasování. Stanoví též lhůtu, ve které je možno předsedovi komise podávat návrhy na 

kandidáty; nejpozději se tak může stát dva týdny přede dnem předcházejícímu dni voleb. 

 

 

Čl. 3 

Návrhy na kandidáty 

 

1. Každý člen nebo skupina členů akademické obce má právo podat svůj návrh na kandidáta. 

Návrh se podává písemně předsedovi komise; okamžik předání návrhu je považován za 

registraci navrženého kandidáta. Návrh obsahuje: charakteristiku kandidáta (profesní 

kariéra, veřejné funkce apod.), koncepci jeho programu rozvoje fakulty, jeho souhlas 

s projednáním návrhu, jméno a podpis navrhovatele (navrhovatelů) a jejich pracoviště, 

případně studijní program a studijní ročník. Návrh může obsahovat též stručné 

zdůvodnění.  

2. Komise ověří, zda příslušný návrh splňuje náležitosti stanovené vnitřními předpisy 

fakulty; v případě zjištěných nedostatků vyzve podavatele k jejich nápravě. Návrhy, které 

tyto náležitosti splňují, jsou po vypršení lhůty stanovené ve čl. 2 odst. 3 postoupeny všem 

členům senátu. 

3. Na základě ověřených návrhů připraví komise hlasovací lístky, na nichž jsou pod 

pořadovými čísly uvedena v abecedním pořadí příjmení a jména navržených kandidátů. 

 

 

Čl. 4 

Volební kampaň 

 

1. Jednotliví navržení kandidáti mohou po dobu dvou týdnů přede dnem předcházejícímu 

dni voleb vést volební kampaň, v níž se představí akademické obci a senátu. Volební 

kampaň musí být vedena čestně a věcně. 

2. Navržení kandidáti mohou po stanovenou dobu prezentovat své volební materiály 

v rozsahu jedné strany A4 na úřední desce fakulty a na internetové stránce fakulty. Mohou 

též vystoupit na předvolebním shromáždění akademické obce a na předvolebním zasedání 

senátu v termínech dohodnutých s předsednictvem senátu. 

 

 

Čl. 5 
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Volby 

 

1. O volbě kandidáta na funkci děkana se akademický senát fakulty usnáší tajným 

hlasováním na mimořádném zasedání senátu. Na program tohoto zasedání se rozprava 

nezařazuje. Jednání senátu lze zahájit, je-li přítomna alespoň dvoutřetinová většina všech 

členů senátu. 

2. Každý přítomný člen senátu obdrží hlasovací lístek. V místnosti musí být oddělené místo 

pro úpravu hlasovacích lístků. Po celou dobu hlasování musí být v místnosti přítomni 

členové komise. 

3. Člen senátu zřetelně označí zakroužkováním jediného kandidáta, kterému dává svůj hlas. 

Upravený hlasovací lístek vloží do otvoru zapečetěné schránky pro hlasování. 

4. Bezprostředně po ukončení hlasování je volební schránka rozpečetěna na zasedání komise 

za účasti většiny jejích členů. Jsou spočítány odevzdané hlasovací lístky a rozděleny na 

platné a neplatné. Hlasovací lístek je neplatný, je-li označeno více kandidátů než jeden 

nebo je-li jinak nesrozumitelný. Prázdný hlasovací lístek, tj. nezakroužkování ani jednoho 

z pořadových čísel kandidátů, znamená, že se volič zdržel hlasování. 

5. Volební komise sečte hlasy na platných hlasovacích lístcích a sestaví pořadí podle počtu 

získaných hlasů. 

6. Zvoleným kandidátem na funkci děkana se stává ten z  navržených kandidátů, pro nějž se 

vyslovila nadpoloviční většina všech členů akademického senátu. 

7. V případě, že ani jeden z navržených kandidátů nebude zvolen, uskuteční se další kolo 

voleb, do kterého postupují ti dva z navržených, kteří získali největší 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. 

8. 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 

volba z nově navržených. Nové návrhy je třeba podat do 14 dnů. 

9. V průběhu voleb může kterýkoli z navržených od své kandidatury odstoupit, a to vždy 

před zahájením příslušného kola. 

10. O každém kole hlasování a o výsledku voleb pořizuje komise zápis, který předá 

předsednictvu senátu. 

11. Jméno zvoleného kandidáta na funkci děkana předseda senátu neprodleně písemně 

oznámí všem navrženým kandidátům. 

 

 

Čl. 6 
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Potvrzení a jmenování zvoleného kandidáta 

 

Předseda senátu předkládá jméno zvoleného kandidáta po postupu podle čl. 4 odst. 2 písm. f) 

statutu fakulty rektorovi univerzity, a to spolu se zápisem o volbách. 

 

 

Část druhá 

Postup při odvolání děkana 

 

Čl. 7 

Návrh na odvolání děkana 

 

1. Jestliže se senát usnese, že děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo 

závažným způsobem poškozuje zájem fakulty, vyzve děkana, aby v nejkratším možném 

termínu zjednal nápravu. 

2. V případě, že tak děkan neučiní, může se senát usnést o návrhu na odvolání děkana 

z funkce. Pro přijetí tohoto usnesení je třeba, aby se pro ně v tajném hlasování vyslovily 

nejméně tři pětiny všech členů senátu. Je-li usnesení přijato, oznámí tuto skutečnost 

předseda senátu bezodkladně rektorovi. 

 

 

Čl. 8 

Odvolání z vlastního podnětu rektora 

 

V případě, že nastaly okolnosti stanovené v § 28 odst. 3 zákona o vysokých školách, může 

rektor odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádření senátu a se 

souhlasem akademického senátu univerzity.. 

 

 

 

Část třetí 

Závěrečná ustanovení 

 

Čl. 9 

Závěrečné ustanovení 

 

1. Tento vnitřní předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 23. června 2010 a 

nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.
1
  

2. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti prvním dnem po dni nabytí jeho platnosti.  
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ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 

předseda AS KTF UK 

ThLic. Prokop Brož, Th.D. 

děkan KTF UK 

 

 

 

 

***** 

 

Změna Řádu volby děkana Katolické teologické fakulty  (1. změna) byla schválena 

Akademickým senátem Katolické teologické fakulty dne 6. května 2003. Tato změna byla 

schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 31. října 2003. Tímto dnem 

nabyla platnosti. Účinnosti nabyla 1. října 2003. 

 

 

Za správnost I. úplného znění: 

 

Mgr. Daniel Feranc 

tajemník AS UK 

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 

předseda Legislativní komise AS UK 

 

***** 

 

                                                                                                                                                                                     
1
 § 33 odst. 4 zákona o vysokých školách. 


