Vnit1ní p1edpisy Fakulty filozofické Západo2eské univerzity v Plzni

JEDNACÍ 1ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU
FAKULTY FILOZOFICKÉ
ZÁPADO2ESKÉ UNIVERZITY V PLZNI
ze dne 27. zá3í 2017

Akademický senát Fakulty filozofické Západo2eské univerzity v Plzni schválil podle
§ 27 odst. 1 písm. b) zákona 2. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm3n3
a dopln3ní dalších zákon4 (zákon o vysokých školách), ve zn3ní pozd3jších p1edpis4, dne
10. srpna 2017 návrh Jednacího 1ádu Akademického senátu Fakulty filozofické Západo2eské
univerzity v Plzni.
Akademický senát Západo2eské univerzity v Plzni schválil podle § 9 odst. 1 písm. b)
bodu 2. zákona 2. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm3n3 a dopln3ní dalších zákon4
(zákon o vysokých školách), ve zn3ní pozd3jších p1edpis4, dne 27. zá1í 2017 Jednací 1ád
Akademického senátu Fakulty filozofické Západo2eské univerzity v Plzni.

2ÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
2lánek 1
Úvodní ustanovení
Tento Jednací 1ád Akademického senátu Fakulty filozofické (dále jen „FF“)
Západo2eské univerzity v Plzni (dále jen „Z3U“) upravuje v souladu se zákonem 2. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o zm4n4 a dopln4ní dalších zákon5 (zákon o vysokých školách), ve
zn4ní pozd4jších p1edpis5 (dále jen „zákon“), zp5sob jednání Akademického senátu FF (dále
jen „AS FF“), orgány AS FF a jejich ustavování.
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ÁST DRUHÁ
JEDNACÍ !ÁD
Hlava I
Orgány AS FF
Díl 1
P"edseda, místop"edseda a tajemník AS FF
lánek 2
(1) Pøedseda AS FF zejména øídí jednání AS FF, jedná s dalími orgány FF pøípadnì ZÈU a
zastupuje AS FF navenek.
(2) Místopøedseda AS FF zastupuje pøedsedu AS FF v pøípadì, kdy pøedseda AS FF nemùe
pøechodnì vykonávat svoji funkci nebo je nepøítomen jednání pøedsednictva AS FF nebo
pléna AS FF, a dále ve vìcech, jejich vyøizováním jej pøedseda AS FF povìøí.
(3) Tajemník AS FF zajiuje èinnost AS FF po stránce organizaèní
a administrativní a vyøizuje dalí vìci z povìøení pøedsedy nebo místopøedsedy AS FF.
(4) Pøedseda, místopøedseda a tajemník AS FF jsou voleni plénem AS FF tajným
hlasováním.
(5) Odvolat pøedsedu, místopøedsedu nebo tajemníka AS FF lze na návrh nejménì jedné
pìtiny vech èlenù AS FF. Ke schválení usnesení je tøeba tøípìtinové vìtiny vech èlenù
AS FF. Je-li odvolán pøedseda, místopøedseda nebo tajemník AS FF, zvolí AS FF
zpravidla na tomté jednání nového.
(6) Zanikla-li funkce pøedsedovi AS FF, øídí jednání pléna AS FF do doby zvolení nového
pøedsedy AS FF místopøedseda AS FF; zanikla-li funkce i jemu, tajemník AS FF, a
zanikla-li funkci i tajemníkovi, nejstarí ze zbylých èlenù AS FF.

Díl 2
P"edsednictvo AS FF
lánek 3
Sloení
(1) Pøedsednictvo AS FF se skládá z pøedsedy, místopøedsedy a tajemníka AS FF a dále pak
z jednoho zástupce z kadé volební èásti.
(2) Zástupce volební èásti v pøedsednictvu AS FF volí èlenové AS FF zvolení za pøíslunou
volební èást mezi sebou ze svých øad. Hlasování je tajné. Zástupce mùe být odvolán
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pouze zvolením nového zástupce. Okamikem zvolení nového zástupce zaniká mandát
pøedchozího zástupce. Zástupce lze odvolat v prùbìhu jednoho kalendáøního mìsíce
nejvýe jednou.
(3) V dobì mezi zánikem èlenství zástupce volební èásti v pøedsednictvu AS FF a zvolením
nového zástupce je doèasným èlenem pøedsednictva nejstarí èlen pøísluné volební èásti.
Funkce doèasného èlena pøedsednictva AS FF zaniká zvolením nového zástupce.
Doèasný èlen má po dobu výkonu funkce práva a povinnosti zástupce.
(4) Pokud zanikne funkce pøedsedy, místopøedsedy nebo tajemníka AS FF, po dobu mezi
zánikem funkce a zvolením nového pøedsedy, místopøedsedy nebo tajemníka AS FF se
doèasní èlenové pøedsednictva za tyto osoby neustanovují a pøedsednictvo AS FF má po
tuto dobu pøíslunì sníený poèet èlenù. Zanikla-li funkce pøedsedovi AS FF, øídí jednání
pøedsednictva AS FF do doby zvolení nového pøedsedy AS FF místopøedseda AS FF;
zanikla-li funkce i jemu, tajemník AS FF, a zanikla-li funkce i tajemníkovi, nejstarí ze
zbylých èlenù pøedsednictva AS FF.
lánek 4
Jednání
(1) Jednání pøedsednictva je neveøejné.
(2) Termín a místo jednání pøedsednictva AS FF urèuje pøedseda AS FF.
(3) Èlenové pøedsednictva musí být informováni o jednání pøedsednictva AS FF zpravidla
alespoò do 24 hodin pøed zaèátkem jednání, ledae se jedná o pøípady, je nesnesou
odkladu nebo u nich to povaha projednávané vìci odùvodòuje.
(4) Jednání pøedsednictva AS FF øídí pøedseda AS FF nebo jím povìøený èlen pøedsednictva
AS FF, zpravidla místopøedseda AS FF. Není-li jednání pøítomen pøedseda AS FF ani
místopøedseda AS FF a neurèili-li tito funkcionáøi pøedem, kdo bude jednání øídit, øídí
jednání nejstarí pøítomný èlen pøedsednictva AS FF.
(5) Jednání pøedsednictva AS FF se mùe úèastnit dìkan nebo jím povìøená osoba. Slovo je
jim udìleno, kdykoliv o to poádají.
(6) Øízením jednání se rozumí zejména udìlování a odnímání slova osobám pøítomným na
jednání, vyhlaování pøestávek v jednání a rozhodnutí o skonèení jednání.
(7) Pøedsednictvo AS FF pøipravuje jednání pléna AS FF, schvaluje návrh jeho programu a
urèuje termín a místo konání pléna AS FF. Jde-li o pøípravu jednání pléna AS FF, které
má schvalovat nìkterou z vìcí uvedených v § 27 odst. 1 písm. b), c) a h) zákona,
podkladové materiály musí být k dispozici ji na jednání pøedsednictva AS FF.
(8) O jednání pøedsednictva AS FF se poøizuje struèný zápis, v nìm postaèí uvést místo a èas
konání jednání, osoby, které byly jednání pøítomny a struèný obsah základních bodù
jednání. Z usnesení pøedsednictva se doslovnì zaznamenají vdy ta, která se dotýkají
pléna AS FF, a ta, kterými pøedsednictvo AS FF rozhodovalo o neodkladných
záleitostech.
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lánek 5
Usnáení
(1) Pøedsednictvo AS FF je usnáeníschopné za pøítomnosti nejménì jedné poloviny vech
jeho èlenù. Je-li skuteèný poèet èlenù pøedsednictva AS FF nií ne pøedepsaný, je
pøedsednictvo usnáeníschopné za pøítomnosti alespoò jedné poloviny skuteèného poètu
jeho èlenù.
(2) Návrh na usnesení pøedsednictva AS FF mùe podat kadý jeho èlen nebo dìkan nebo
jím povìøená osoba.
(3) Usnesení pøedsednictva AS FF je schváleno, pokud se pro nì vyslovila nadpolovièní
vìtina pøítomných èlenù pøedsednictva AS FF; hlasování lze provést formou
elektronického hlasování.
(4) Pøedsednictvo AS FF mùe pøijmout usnesení i pomocí prostøedkù umoòujících
komunikaci na dálku. Hlasování pomocí prostøedkù umoòujících komunikaci na dálku
se uskuteèní tak, e pøedseda AS FF rozele èlenùm pøedsednictva AS FF pøesný text
návrhu usnesení, se kterým má být vysloven souhlas; souèasnì stanoví i lhùtu, ve které
má èlen pøedsednictva AS FF provést hlasování. Neprovede-li èlen pøedsednictva AS FF
hlasování ve stanovené lhùtì, má se za to, e s návrhem usnesení vyslovil nesouhlas.
Usnesení je pøijato, pokud se pro nìj vyslovila nadpolovièní vìtina vech èlenù
pøedsednictva AS FF. Po skonèení lhùty pro hlasování pøedseda AS FF dá na vìdomí
èlenùm pøedsednictva AS FF výsledky hlasování. Pøedseda AS FF té eviduje vekeré
doklady související s pøísluným hlasováním. Tyto doklady pøedloí èlenovi
pøedsednictva AS FF, kdykoli o nì poádá.
(5) V období mezi dvìma jednáními pléna AS FF rozhoduje pøedsednictvo AS FF o
neodkladných záleitostech, o kterých mùe jinak rozhodovat jen plénum AS FF. Takto
pøijatá rozhodnutí musí plénum AS FF na svém nejbliím jednání potvrdit, jinak
pozbývají platnosti.

Díl 3
Plénum AS FF
lánek 6
Jednání
(1) Jednání pléna AS FF je veøejné.
(2) První jednání pléna AS FF po ujmutí se zvolených èlenù AS FF mandátu svolává dìkan
nejpozdìji jeden mìsíc poté, co se senátoøi ujali mandátu. Jednání øídí èlen AS FF
povìøený dìkanem; dìkan tím zpravidla povìøí nejstarího èlena AS FF. Po zahájení
jednání je tajným hlasováním zvolen pøedseda AS FF. Èlen AS FF, který øídí jednání
pléna pøi tomto hlasování, nesmí být èlenem volební komise pro tajnou volbu pøedsedy
AS FF. Po svém zvolení se pøedseda AS FF ujme øízení jednání pléna AS FF. Poté se
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pøistoupí k volbì místopøedsedy a tajemníka AS FF tajným hlasováním. Poté plénum
pøípadnì ustanoví komise AS FF a zvolí jejich pøedsedy, mùe vak rozhodnout, e
ustanovení komisí a volbu jejich pøedsedù provede a na nejbliím následujícím jednání.
(3) Jednání pléna AS FF svolává pøedsednictvo AS FF podle potøeby, zpravidla vak jednou
za mìsíc; v èervenci a v srpnu se jednání pléna AS FF zpravidla nekoná.
(4) Èlenové AS FF jsou povinni se jednání pléna AS FF zúèastnit a omluvit se mohou jen
z váných dùvodù. Omluvu písemnou nebo elektronickou formou je tøeba zaslat
tajemníkovi AS FF zpravidla do dvou dnù pøed stanoveným termínem jednání.
(5) Jednání pléna AS FF øídí pøedseda nebo jím povìøený jiný èlen AS FF, zpravidla
místopøedseda AS FF. Není-li jednání pøítomen pøedseda ani místopøedseda AS FF a
neurèili-li tito funkcionáøi AS FF pøedem, kdo bude jednání øídit, øídí jednání nejstarí
èlen AS FF.
(6) Øízením jednání se rozumí zejména urèení skrutátorù, urèení kandidátù na èleny volební
komise pro tajné hlasování, udìlování a odnímání slova osobám pøítomným na jednání,
vyhlaování pøestávek v jednání a rozhodnutí o skonèení jednání.
(7) Èlenové AS FF, dìkan nebo v jeho zastoupení prodìkan, rektor nebo v jeho zastoupení
prorektor a pøedseda Akademického senátu ZÈU nebo v jeho zastoupení jím povìøený
èlen Akademického senátu ZÈU nebo v jeho zastoupení jím povìøený èlen Akademického
senátu ZÈU mají právo vystoupit na jednání, kdykoliv o to poádají. Poøadí vystoupení
urèuje ten, kdo øídí jednání pléna AS FF, pøièem zpravidla respektuje poøadí, v nìm se
jednotliví vystupující pøihlásili. Plénum AS FF se mùe usnést, e diskuze k urèitému
bodu bude ukonèena. Pak mohou vystoupit je ti, kteøí se pøihlásili k vystoupení do
zapoèetí hlasování o ukonèení diskuse a ti, kteøí mají právo vystoupit na jednání, kdykoliv
o to poádají.
(8) Zápis o jednání zajiuje tajemník AS FF a v jeho nepøítomnosti jiný èlen AS FF
povìøený tímto úkolem tím, kdo øídí jednání AS FF. Zápis obsahuje podrobný záznam o
prùbìhu jednání. V zápise se zejména uvede, kdy a kde jednání probíhalo, kdo byl jednání
pøítomen a zda bylo plénum AS FF usnáeníschopné. Dále se v zápise uvede podstatný
obsah sdìlení osob, které pøi jednání pléna AS FF vystoupily. Pokud plénum AS FF
rozhodovalo, uvede se v zápise jméno navrhovatele usnesení, pøesný text návrhu usnesení,
o kterém bylo hlasováno, a pøesné výsledky hlasování s uvedením, zda návrh usnesení byl
nebo nebyl schválen. V závìru zápisu se uvede pøehled vech schválených usnesení.
(9)

Písemné vyhotovení zápisu rozele tajemník AS FF elektronickou potou nejpozdìji do 5
pracovních dnù po skonèení jednání pléna AS FF vem èlenùm AS FF, vem èlenùm
komisí AS FF a dìkanovi, prodìkanùm a tajemníkovi fakulty k pøipomínkám. Pøipomínky
mohou podávat uvedené a dalí osoby, které byly jednání pøítomny do 12 pracovních dnù
od rozeslání zápisu k pøipomínkám. Podané pøipomínky zapracuje tajemník AS FF po
projednání s pøedsedou AS FF do zápisu. Nejpozdìji 21 pracovních dnù po skonèení
jednání pléna AS FF zajistí tajemník AS FF publikaci zápisu na elektronické úøední desce
FF.
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lánek 7
Usnáení
(1) Návrh na usnesení pléna AS FF mùe písemnì podat kadý èlen AS FF a dìkan nebo jím
povìøená osoba. Do zahájení hlasování mùe vzít navrhovatel svùj návrh zpìt.
(2) Písemný návrh musí obsahovat pøesný text usnesení, o kterém by AS FF mìl hlasovat.
Podává-li se návrh mimo jednání pléna AS FF, je tøeba jej podat pøedsedovi nebo
místopøedsedovi AS FF a uvést, na kterém jednání pléna AS FF má být návrh projednán,
jinak platí, e má být projednán na nejbliím následujícím jednání pléna AS FF. Podáváli se návrh pøi jednání pléna AS FF, podává se tomu, kdo øídí jednání pléna AS FF. Byl-li
návrh podán mimo jednání pléna AS FF, je ten, kdo jej podal, povinen na poèátku toho
jednání pléna AS FF, na nìm má být o návrhu hlasováno, upozornit toho, kdo jednání
øídí, e návrh byl podán a e o nìm má být hlasováno.
(3) Plénum AS FF rozhoduje hlasováním, které je zásadnì veøejné. Tajným hlasováním
plénum AS FF rozhoduje, stanoví-li to obecnì závazný právní pøedpis, vnitøní pøedpis
ZÈU nebo FF nebo rozhodne-li tak veøejným hlasováním plénum AS FF. Výsledky
hlasování vyhlauje vdy ten, kdo øídí jednání pléna AS FF. Ihned po vyhláení výsledkù
hlasování se ten, kdo øídí jednání pléna AS FF, dotáe pøítomných, zda mají námitky
ohlednì øádného prùbìhu hlasování. Námitky lze vznést bezprostøednì poté. Vznesl-li
nìkdo námitky, rozhodne o nich ihned ten, kdo øídí jednání pléna AS FF. Rozhodne-li, e
námitky jsou dùvodné, hlasování se opakuje, jinak platí výsledky hlasování tak, jak byly
vyhláeny.
(4) Hlasuje-li plénum AS FF veøejnì, sèítají hlasy dva skrutátoøi. Skrutátory jmenuje ten, kdo
øídí jednání pléna AS FF. Veøejné hlasování lze provést formou elektronického hlasování.
Elektronické hlasování nelze pouít u tajného hlasování. Hlasuje-li plénum AS FF tajnì,
zvolí veøejným hlasováním tøíèlennou volební komisi, která dohlíí na prùbìh tajného
hlasování a sèítá výsledky hlasování. Technické prostøedky provedení tajného hlasování
zajistí ten, kdo øídí jednání pléna AS FF.
(5) Plénum AS FF je usnáeníschopné za pøítomnosti nadpolovièní vìtiny vech èlenù AS
FF.
(6) Usnesení pléna AS FF je schváleno, pokud se pro nì vyslovila nadpolovièní vìtina
pøítomných èlenù AS FF, ledae tento jednací øád výslovnì pøedepisuje jinak. Návrh na
odvolání dìkana je pøijat, pokud se pro nìj vyslovily nejménì tøi pìtiny vech èlenù AS
FF.
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Díl 4
Komise AS FF
lánek 8
Ustavení komisí
(1) AS FF ustavuje ze svých èlenù i jiných osob jako své odborné orgány komise AS FF.
Pøedsedou komise mùe být jen èlen AS FF.
(2) Poèet komisí a jejich vìcnou pùsobnost a pøedsedy urèí AS FF zpravidla na svém prvním
jednání. Na nejbliím následujícím jednání pléna AS FF pak plénum AS FF zvolí èleny
jednotlivých komisí AS FF. Èleny komise navrhuje její pøedseda po projednání
s pøedsedou a místopøedsedou AS FF. Pøedseda komise seznámí se svými návrhy èleny
AS FF pokud mono nejménì 5 pracovních dnù pøed termínem jednání pléna AS FF, na
kterém mají být èlenové komisí zvoleni.
(3) V prùbìhu funkèního období mùe AS FF ustavit nebo zruit komisi nebo ji slouèit s jinou
komisí nebo rozíøit poèet jejích èlenù, ukáe-li se, e je to tøeba. Pro urèení pøedsedy a
èlenù nové, slouèené nebo rozíøené komise platí odstavec 2.
(4) Odvolat èlena komise lze jen na návrh jejího pøedsedy. Pøedseda mùe zároveò s návrhem
na odvolání stávajícího èlena komise navrhnout jinou osobu za nového èlena komise.
lánek 9
Jednání komisí
(1) Jednání komise svolává podle potøeby její pøedseda, který urèuje pravidla jednání komise,
øídí její jednání a zastupuje komisi navenek.
(2) Pøedseda komise dále odpovídá za vedení zápisù o jednání komise a za administrativu
spojenou s její èinností. Náklady spojené s èinností komise jsou náklady AS FF.
(3) Komise se zabývá otázkami, kterými ji povìøí pøedseda AS FF nebo které si sama urèí.
Pøedseda komise je oprávnìn sdìlit plénu AS FF pøi jeho jednání stanovisko komise ke
kadé otázce projednávané plénem AS FF, kterou se komise zabývala. Zabývala-li se
komise urèitou otázkou z povìøení pøedsedy AS FF, je komise stanovisko povinna
zaujmout, poaduje-li to pøedseda AS FF.

Hlava II
P"ítomnost senátora na jednání p"edsednictva a komise AS FF
lánek 10
Èlen AS FF má právo být pøítomen jednání pøedsednictva AS FF nebo komisí AS FF,
a to i tehdy, není-li jejich èlenem; právo vystoupit na jednání pøedsednictva AS FF nebo
komisí AS FF má pouze tehdy, kdy mu to tyto orgány dovolí.
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Hlava III
Zvlátní ustanovení
Díl 1
Interpelace
!lánek 11
P"ípustnost interpelace
(1) Èlenové AS FF mají právo obracet se písemnì na dìkana s dotazy týkajícími se záleitostí
FF.
(2) Konkrétnì formulovaný dotaz pøedává èlen AS FF dìkanovi prostøednictvím pøedsedy AS
FF.
(3) Na dotaz podle odstavce 2 dìkan odpoví prostøednictvím pøedsedy AS FF ve lhùtì do 15
dnù od doruèení dotazu.

Díl 2
Volba kandidáta na d$kana
!lánek 12
Obecné zásady
(1) Kandidát na dìkana je volen tajným hlasováním.
(2) Ke zvolení kandidátem na dìkana je tøeba získat nadpolovièní vìtinu vech èlenù AS FF.

!lánek 13
Vyhláení voleb
(1) Volby kandidáta na dìkana vyhlauje AS FF nejdøíve deset a nejpozdìji osm mìsícù pøed
koncem funkèního období dosavadního dìkana.
(2) V usnesení o vyhláení voleb AS FF stanoví, dokdy lze podávat návrhy na kandidáta,
pøièem lhùta nesmí skonèit døíve ne osm a pozdìji ne est mìsícù pøed skonèením
funkèního období dosavadního dìkana.
!lánek 14
Návrhy kandidát%
(1) Návrhy kandidátù na dìkana mùe podat pouze senátor.
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(2) Návrh se podává písemnì. Souèástí návrhu je písemný souhlas navrhovaného
s kandidaturou.
(3) Návrh podává osobnì nìkterý z navrhovatelù ve dvou vyhotoveních pøedsedovi,
místopøedsedovi nebo tajemníkovi AS FF. Ten, komu byl návrh podán, zkontroluje
formální náleitosti návrhu a na obì vyhotovení vyznaèí datum, èas a místo pøedání a
pøipojí svùj èitelný podpis. Poté jedno vyhotovení vrátí zpìt navrhovateli.
(4) Po uplynutí lhùty k podávání návrhù pøedseda, místopøedseda a tajemník AS FF
hlasováním urèí, které návrhy byly podány platnì a které nikoli, a výsledek hlasování
zveøejní na elektronické úøední desce FF nejpozdìji dva pracovní dny od uplynutí lhùty
k podávání návrhù.
(5) Navrhovatelé, jejich návrhy nebyly shledány platnì podanými, mohou nejpozdìji dva
pracovní dny od zveøejnìní výsledkù hlasování podle odst. 4 podat proti rozhodnutí o tom,
e návrh byl podán neplatnì, námitky. O námitkách rozhodne pøedsednictvo AS FF
nejpozdìji do 10 pracovních dnù od uplynutí lhùty k podávání návrhù.
!lánek 15
První volba
(1) První kolo první volby kandidáta na dìkana stanoví pøedsednictvo AS FF nejdøíve 10
pracovních dnù a nejpozdìji jeden mìsíc od uplynutí lhùty k podávání návrhù. První kolo
první volby se nesmí konat døíve ne est a pozdìji ne dva mìsíce pøed skonèením
funkèního období dosavadního dìkana.
(2) Na hlasovacím lístku jsou osoby navrené na kandidáta na dìkana uvedeny v abecedním
poøadí svých pøíjmení. Hlasovací lístky vydá jednotlivým èlenùm AS FF volební komise
proti podpisu prezenèní listiny. Hlasovací lístky jsou v záhlaví oznaèeny tak, aby bylo
zøejmé, o jaké kolo jaké volby se jedná, a jsou opatøeny razítkem FF.
(3) Není-li kandidát na dìkana zvolen v prvním kole první volby, koná se druhé kolo, a to
v termínu, který stanoví pøedsednictvo AS FF neprodlenì po skonèení prvního kola první
volby. Druhé kolo první volby se zpravidla koná nejpozdìji dva mìsíce pøed skonèením
funkèního období dosavadního dìkana.
(4) Do druhého kola první volby postupují vechny osoby, které získaly nejvyí poèet
platných odevzdaných hlasù. Pokud nejvyí poèet platných odevzdaných hlasù získala
jediná osoba, postupují do druhého kola i vechny navrené osoby, které získaly druhý
nejvyí poèet platných odevzdaných hlasù.
(5) Není-li kandidát na dìkana zvolen ani ve druhém kole první volby, koná se opakovaná
volba.
!lánek 16
Opakovaná volba
(1) Pro opakovanou volbu se podávají nové návrhy na kandidáta na dìkana. Návrhy podané
v první volbì se stávají neúèinnými.
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(2) Lhùtu pro podávání návrhù na kandidáty na dìkana pro opakovanou volbu stanoví
pøedsednictvo AS FF nejpozdìji pìt pracovních dní po skonèení druhého kola první volby.
(3) Termín opakované volby stanoví pøedsednictvo AS FF nejdøíve po skonèení druhého kola
první volby a nejpozdìji pìt pracovních dní po uplynutí lhùty k podávání návrhù na
kandidáty na dìkana pro opakovanou volbu.
(4) Není-li kandidát na dìkana zvolen v prvním kole opakované volby, koná se druhé kolo
opakované volby, a to v termínu, který stanoví pøedsednictvo AS FF neprodlenì po
skonèení prvního kola opakované volby. Druhé kolo opakované volby se zpravidla koná
nejpozdìji jeden mìsíc pøed skonèením funkèního období dosavadního dìkana.
(5) Není-li kandidát na dìkana zvolen ani ve druhém kole opakované volby, dìkan svým
rozhodnutím AS FF rozpustí a konají se mimoøádné volby podle Volebního øádu AS FF.

!ÁST T&ETÍ
SPOLE!NÁ, P&ECHODNÁ A ZÁV'RE!NÁ USTANOVENÍ
!lánek 17
Spole(ná ustanovení
(1) Ustanovení tohoto jednacího øádu je tøeba vdy vykládat podle jejich smyslu a úèelu a
s ohledem na postavení a funkci AS FF v soustavì akademických orgánù FF a ZÈU.
(2) Pokud tento jednací øád neurèuje, která jednotlivá osoba vykonává urèitou kompetenci AS
FF, platí, e ji vykonává pøedseda AS FF, neplyne-li z povahy vìci èi z jiných rozhodných
okolností nìco jiného.
(3) Pokud se na urèitou konkrétní situaci nevztahují ustanovení tohoto jednacího øádu, pouije
se ustanovení tohoto jednacího øádu, které je svojí povahou této situaci nejblií
s ohledem na smysl a úèel jednacího øádu a postavení a funkci AS FF v soustavì
akademických orgánù FF a ZÈU.
(4) Pøi výkladu tohoto jednacího øádu se pouije Jednací øád Akademického senátu ZÈU
pøimìøenì.
!lánek 18
P"echodná ustanovení
Orgány a funkcionáøi AS FF ustavení podle dosavadních pøedpisù se dnem úèinnosti
tohoto jednacího øádu stávají orgány a funkcionáøi podle tohoto jednacího øádu.
!lánek 19
Záv$re(ná ustanovení
(1) Tento Jednací øád AS FF nabývá platnosti dnem jeho schválení v Akademickém senátu
ZÈU.
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(2) Tento Jednací øád AS FF nabývá úèinnosti dnem jeho schválení v Akademickém senátu
ZÈU.

.

...

pøedseda Akademického senátu
FF ZÈU

dìkan
FF ZÈU
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