Návrh na změnu Jednacího řádu Akademického senátu Přírodovědecké
fakulty UP v Olomouci
- po jednání LK AS PřF UP Akademický senát PřF UP v Olomouci se dle § 27 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých
školách usnesl na této změně Jednacího řádu Akademického senátu PřF UP v Olomouci:

I.
Jednací řád Akademického senátu PřF UP ze dne 14.12.2016 se mění a doplňuje takto:
1. V Čl. 2 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec, který zní:
„(8) AS neprojedná ty body programu, u nichž nebyla splněna podmínka zpřístupnění
podkladů akademické obci fakulty požadovaná v § 27 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách, v platném znění (dále jen „zákon“)“,
2. V Čl. 2 se stávající odstavce 8 až 16 označují jako 9 až 17,
3. V Čl. 2 odstavec 17 zní:
„(17) Předsedající, zpravidla prostřednictvím zapisovatele, zajistí rozeslání pozvánky a
podkladů pro následující jednání AS pokud možno nejméně dva týdny před
zasedáním AS; lhůta pro připomínky členů AS činí zpravidla jeden týden, přičemž
aktualizované podklady se členům AS zasílají zpravidla alespoň tři dny před
zasedáním AS.“
4. V Čl. 3 odstavec 2 zní:
„(5) O usneseních AS hlasuje zpravidla veřejným hlasováním. Hlasování je tajné jen v
následujících případech:
a)

volba kandidáta na funkci děkana a návrh na jeho odvolání,

b)

volba předsedy a místopředsedů AS,

c)
usnesení o návrzích, jimiž se zakládají, mění nebo ruší práva anebo
povinnosti jmenovitě uvedených fyzických osob, neusnese-li se AS na hlasování
veřejném,
d)

usnese-li se na tom AS veřejným hlasováním.“
II.

Tato změna Jednacího řádu Akademického senátu PřF UP v Olomouci byla schválena
Akademickým senátem PřF UP dne ……. 2018 a nabývá účinnosti dnem schválení
Akademickým senátem UP.
doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
děkan PřF UP

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
předseda AS PřF UP

Důvodová zpráva
Předložen je návrh na změnu Jednacího řádu AS PřF UP v Olomouci (dále jen „Jednací
řád“).
AS PřF UP na svém zasedání 11.10.2017 požádal Legislativní komisi AS PřF UP, aby do
stávajícího Jednacího řádu zapracovala úpravu procedury předkládání návrhů
Akademickému senátu PřF UP tak, aby byla rovněž stanovena lhůta na jejich
připomínkování a zapracování připomínek.
Toto je navrženo provést změnou znění článku 2 odst. 8, což je obsahem bodu 1 návrhu.
Formulace byly záměrně zvoleny tak, aby byla možná odchylka od stanovených lhůt.
Dále byla do Jednacího řádu zapracována úprava odrážející zákonnou povinnost zveřejnění
vybraných návrhů pro jednání akademických senátů fakult jak, jsou uvedeny v § 27 odst. 3
zákona o vysokých školách (především návrhy na změnu struktury fakulty, rozdělení
finančních prostředků, vnitřních předpisů apod.), přičemž je navrženo, že v případě
nezveřejnění není projednání návrhů senátem přípustné. Toto je obsahem bodu 3 návrhu.
Z podnětu předsedy AS PřF je navržena dále úprava tajného hlasování. Stávající úprava
stanovila, že krom volby kandidáta na děkana a předsedy senátu je hlasování zpravidla
veřejné, neusnese-li se senát na hlasování tajném. Navržená úprava toto modifikuje v tom
smyslu, že zachovává obecně zásadu veřejnosti hlasování (s obligatorní výjimkou v případě
volby kandidáta na funkci děkana (místo)předsedy AS), avšak v případě ostatních „hlasování
o osobách“ zavádí pravidlo, že neusnese-li se senát na hlasování veřejném, bude hlasováno
tajně. Nejde však o hlasování o každém usnesení, v němž se objevuje jméno konkrétní
osoby, ale jen o ta usnesení, jimiž je daná osoba volena, jmenována, delegována či
odvolávána apod., tedy případy, kdy se zakládají, mění či ruší její práva. Toto je obsahem
bodu 4 návrhu.
Legislativní komise se snažila o zachování maximální stručnosti Jednacího řádu a uvedené
návrhy jsou z tohoto pohledu proto svým rozsahem minimální.

Účinnost předložené úpravy je navržena od schválení Akademickým senátem UP.
Předkladatelem návrhu je v souladu s § 27 odst. 1 písm. b) zákona o VŠ senátor –
předseda LK AS PřF UP.

Příloha: Vyznačení navrhovaných změn ve stávajícím znění novelizovaných ustanovení

Článek 2
Zasedání a jednání AS
(1) Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci (dále jen „AS“) zasedá nejméně jednou
za čtvrt roku v určených termínech. K řešení naléhavých záležitostí může AS zasedat mimo předem
stanovené termíny. Předseda AS svolává mimořádné zasedání dle předchozí věty tohoto odstavce na
základě vlastního uvážení, na základě žádosti děkana nebo na základě požadavku jedné třetiny členů
AS.
(2) AS je schopen usnášení, jsou-li přítomny alespoň tři pětiny všech jeho členů.
(3) Jednání AS řídí jeho předseda nebo některý z místopředsedů v pořadí stanoveném Statutem PřF
UP.
(4) Pokud předseda ani žádný z místopředsedů nejsou na zasedání přítomni, zvolí přítomní členové AS
pro toto zasedání předsedajícího z řad akademických pracovníků. Zvolený předsedající má pro toto
zasedání pravomoci předsedy.
(5) Jednání AS je přítomen určený zaměstnanec z děkanátu jako zapisovatel.
(6) Pokud je AS schopen usnášení, předsedající seznámí přítomné s programem jednání a zahájí
jednání.
(7) Není-li AS schopen usnášení, předsedající určí se souhlasem přítomných členů nový termín
zasedání. Zapisovatel oznámí nový termín nepřítomným členům.
(8) AS neprojedná ty body programu, u nichž nebyla splněna podmínka zpřístupnění podkladů
akademické obci fakulty požadovaná v § 27 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
v platném znění (dále jen „zákon“).
(9)(8) Členové AS mohou hlasováním rozhodnout o odročení jednání o jednotlivých bodech programu
z těchto důvodů:
a) potřeba předložit další podklady,
b) potřeba prostudovat nově předložené podklady nebo
c) potřeba vyslechnout názory znalců.
(10)(9)Jednou lze odročit rovněž projednávanou věc, pokud o to požádají všichni členové AS z řad
studentů nebo všichni přítomní členové z řad akademických pracovníků.
(11)(10)Je-li na pořadu jednání věc, o níž je třeba rozhodnout tajným hlasováním, předseda předem
informuje zapisovatele a ten zajistí hlasovací lístky. Hlasovací lístek je platný, obsahuje-li předmět
hlasování a dvě možnosti hlasování (souhlas, nesouhlas), přičemž hlasující člen AS jednoznačně
označí jednu z možností dohodnutým způsobem.
(12)(11)Předsedající AS předem určí dva členy AS, kteří přímo v zasedací místnosti vyhodnotí
odevzdané hlasovací lístky a oznámí výsledek.

(13)(12)Předsedající vyhlásí usnesení AS, určí způsob jeho oznámení a vydá příslušné pokyny
zapisovateli.
(14)(13)Zapisovatel písemně sděluje usnesení AS a rozesílá schválené materiály do 10 kalendářních
dnů podle pokynu předsedajícího osobě nebo osobám, kterých se rozhodnutí týká.
(15)(14)Předsedající stanoví termín příštího zasedání AS a zasedání ukončí.
(16)(15)Zápis z každého jednání AS rozesílá zapisovatel podle stanoveného rozdělovníku nejpozději
do 10 kalendářních dnů od termínu příslušného zasedání.
(17)(16) Předsedající, zpravidla prostřednictvím zapisovatele, zajistí rozeslání pozvánky a
podkladů pro následující jednání AS pokud možno nejméně dva týdny před zasedáním AS;
lhůta pro připomínky členů AS činí zpravidla jeden týden, přičemž aktualizované podklady se
členům AS zasílají zpravidla alespoň tři dny před zasedáním AS.
Podle pokynu předsedajícího zapisovatel rozesílá podklady pro následující jednání AS pokud možno
nejméně 5 pracovních dní před zasedáním AS

Článek 3
Hlasování v AS
(1) Usnesení podle § 27 odst. 1 písm. d), e), f), h) zákona jsou platná, pokud se pro ně hlasováním
vyslovila nadpoloviční většina všech členů AS.
(2) Usnesení podle § 27 odst. 1 písm. a), b), c) zákona jsou platná, pokud se pro ně hlasováním
vyslovily nejméně tři pětiny všech členů AS.
(3) Platnost usnesení o návrhu na jmenování a odvolání děkana určuje § 27 odst. 4 zákona.
(4) Všechna ostatní usnesení AS jsou platná, pokud se pro ně při hlasování vysloví nadpoloviční
většina všech členů AS.
(5) O usneseních AS hlasuje zpravidla veřejným hlasováním. Hlasování je tajné jen
v následujících případech:
a) volba kandidáta na funkci děkana a návrh na jeho odvolání,
b) volba předsedy AS,
c) usnesení o návrzích, jimiž se zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti
jmenovitě uvedených fyzických osob, neusnese-li se AS na hlasování veřejném,
d) usnese-li se na tom AS veřejným hlasováním.
O usnesení AS hlasuje způsobem předepsaným pro řešenou věc. Hlasování je tajné při volbě
děkana a při volbě předsedy AS a v případech, na kterých se veřejným hlasováním dohodne
nadpoloviční většina všech členů AS.

