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ZMĚNA STATUTU FAKULTY A VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU 
AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY

Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty
se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. a), b) zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
v platném znění, usnesl na této změně Statutu Matematicko-fyzikální fakulty a Volebního a 

jednacího řádu senátu Matematicko-fyzikální fakulty:

Čl. 1
Změna statutu Matematicko-fyzikální fakulty

Statut Matematicko-fyzikální fakulty se mění takto:
1. V čl. 8 odst. 3 zní poslední věta takto:

„Funkční období zaměstnanecké komory senátu je tříleté, funkční období člena 
studentské komory je dvouleté. Každý rok se volí polovina členů studentské komory 
a ustavuje se nová studentská komora na jednoleté funkční období.“

2. V čl. 8 odst. 6 se písm. b) vypouští.
3. V čl. 8 odst. 8 se slova „a jejich odvolávání“ vypouštějí.
4. V čl. 9 odst. 3 se slova „zvolení“ nahrazují slovy „ustavení“.
5. Čl. 17 odst. 4 zní takto: 

„Docenti jsou přijímáni zpravidla na dobu neurčitou, a to pokud již dříve byli 
zaměstnanci MFF UK. Jedná-li se o první pracovní poměr na MFF UK, je docent 
přijímán zpravidla na dobu 3 let. Opakovaný pracovní poměr docenta je sjednáván 
zpravidla na dobu neurčitou. Profesoři jsou přijímáni zpravidla na dobu neurčitou.“

6. Čl. 17 odst. 6 zní takto:
„Odborní asistenti jsou přijímáni zpravidla na dobu tří let. Předpokládá se, že 
akademický pracovník na místě odborného asistenta se připravuje na habilitaci. 
Smlouva na místo odborného asistenta může být obnovena, a to zpravidla nejvýše 
dvakrát.“

Čl. 2
Změna Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Matematicko-fyzikální fakulty

Volební a jednací řád senátu Matematicko-fyzikální fakulty se mění takto:
1. Na konec čl. 1 odst. 1 se připojuje věta: 

„Každý kandidát má právo na zveřejnění svých stručných charakteristik a svého 
volebního programu (čl. 7 odst. 3, čl. 10 odst. 3); podrobnosti stanoví volební 
komise.“

2. Na konec čl. 1 odst. 4 se připojuje věta: 
„Volební komise dohlíží na řádný průběh voleb.“

3. V čl. 4 odst. 2 se slova „z důvodu uvedeného v odstavci 3“ vypouštějí.
4. Čl. 10 odst. 1 zní takto: 

„Kandidáti pro volby do studentské komory jsou uvedeni na čtyřech oddělených 
kandidátních listinách označených postupně písmeny D, F, I a M. Kandidátní listina 
D obsahuje navržené kandidáty zapsané v doktorském studijním programu. 
Kandidátní listina F, I, resp. M obsahuje navržené kandidáty zapsané v bakalářském 
nebo magisterském studijním programu fyzika, informatika, resp. matematika.
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5. V čl. 11 odst. 1 se slova „pěti kandidátních listin D, F, I, M a U“ se nahrazují slovy „čtyř 
kandidátních listin D, F, I a M“.

6. V čl. 11 odst. 1 se slova „osm kandidátů“ nahrazují slovy „čtyři kandidáty“.
7. V čl. 11 odst. 2 se slovo „pěti“ nahrazuje slovem „čtyř“.
8. Čl. 11 odst. 3 zní takto:

Poklesne-li počet členů studentské komory senátu zvolených na některé kandidátní 
listině pod jednoho, členem senátu se stane první kandidát z této kandidátní listiny 
v pořadí podle odstavce 2.

9. K čl. 11 odst. 5 se připojuje druhá věta, která zní: 
„Náhradníci vzešlí z řádných voleb v minulém roce se zařazují za ně.“

10. Na konec čl. 12 odst. 2 se vkládá následující věta:
„Podle předchozí věty se však nepostupuje, pokud by z důvodu nedodržení 
předepsaného složení nebyl senát na zasedání usnášeníschopný.“

11. V čl. 19 odst. 1 se slova „může senátu předložit“ nahrazují slovem „předkládá“ a slova 
„nebo nejméně tři členové senátu“ se vypouštějí.

12. Čl. 19 odst. 2 se vypouští.
13. V čl. 19 odst. 8 a odst. 10 se slova „alespoň polovina všech členů senátu“ nahrazují slovy 

„nadpoloviční většina všech členů senátu“.

14. Na konec čl. 28 odst. 3 se vkládá poznámka pod čarou 2a).

2a) Čl. 9 odst. 5 statutu fakulty.

15. V čl. 30 odst. 2 se za slova „nástěnkách“ vkládají slova „nebo na internetových stránkách“.
16. Čl. 31 odst. 2 zní takto:

„V prvním kole volby je předsedou zvolen kandidát, který získá alespoň tři čtvrtiny 
hlasů všech členů studentské komory. Není-li předseda zvolen v prvním kole, koná 
se druhé kolo volby, do kterého postupuje každý kandidát s nejvyšším počtem hlasů. 
Pokud je pouze jeden takový kandidát, postupuje do druhého kola také každý 
kandidát s druhým nejvyšším počtem hlasů. Předsedou je v druhém kole zvolen ten 
kandidát, který získá alespoň tři pětiny hlasů všech členů studentské komory. Není-li 
předseda zvolen ani ve druhém kole, koná se nová volba.“

Čl. 3
Přechodná ustanovení

1. Funkční období studentské komory uplyne podle dosavadních předpisů. První volba 
studentské komory akademického senátu po nabytí účinnosti této změny se uskuteční podle 
dosavadních předpisů, není-li dále stanoveno jinak. Čtyři kandidáti nejvýše v pořadí podle 
čl. 11 odst. 2 volebního a jednacího řádu jsou zvoleni na funkční období dvou let; ostatní 
zvolení kandidáti jsou zvoleni na jeden rok a s uplynutím funkčního období se stávají 
náhradníky. V usnesení o výsledcích voleb volební komise uvede, kteří členové studentské 
komory akademického senátu fakulty byli zvoleni na jednoleté funkční období a kteří byli 
zvoleni na dvouleté funkční období. Pokud zanikne mandát člena studentské komory 
zvoleného v první volbě podle tohoto ustanovení na dvouleté funkční období a předseda 
senátu postupuje podle čl. 12 odst. 1, povolá na jeho místo předseda senátu člena studentské 
komory zvoleného v první volbě na jednoleté funkční období v pořadí podle čl. 11 odst. 2 a 
dále se postupuje podle ustanovení volebního a jednacího řádu.

2. Studenti programu učitelství se do uplynutí akreditace tohoto studijního oboru považují pro 
účely voleb do senátu za studenty studijního programu informatika.
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Čl. 4
Účinnost

1. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem Matematicko-fyzikální fakulty
dne 7. března 2013.

2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem UK.1

3. Tato změna statutu a volebního a jednacího řádu nabývá účinnosti prvním dnem po dni 
nabytí její platnosti.

……………………….. …………………………
Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
předseda akademického senátu děkan

Akademický senát univerzity schválil tento předpis dne …………………

1 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách v platném znění.
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