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Jednací řád 
Akademického senátu FF UP 

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „AS FF") se usnesl v souladu s § 33 
odst. 2 písm. c) a § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb„ o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o vysokých školách"), na tomto Jednacím řádu AS FF (dále jen „řád"), se kterým vyslovil souhlas Akademický 
senát Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „AS UP") dne 10. 12. 2016. 

Tento řád upravuje orgány AS FF a jejich ustavování, pravomoci AS FF zasedání a jednání AS FF, volbu kandidáta• na 
děkana FF UP, odvolávání děkana FF UP a otázky související. 

Čl.1 
Základní ustanovení 

1) AS FF má dvacet jedna členů (dále též jen „senátoři"). 

čtrnáct senátorů (dvě třetiny) je voleno z řad akade-
mických pracovníků FF UP a sedm senátorů (jedna 
třetina) je voleno z řad studentů FF UP. 

2) Délka funkčního období AS FF činí tři roky. Mandát 
všem senátorům zaniká okamžikem vzniku mandátu 
senátorům nově zvoleným, tj. okamžikem vyhlášení 
výsledků voleb do AS FF. Funkční období všech sená-
torů skončí, jestliže AS FF po dobu šesti měsíců neko-
ná podle § 27 zákona o vysokých školách. Děkan FF 
v takovém případě nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové 
volby přiměřeně dle čl. 2 a násl. Volebního řádu AS FF. 

3) Otázky volby senátorů, jejich mandátu, otázku ná-
hradnictví, doph'íovacích voleb a otázky související 
řeší Volební řád AS FF. 

4) Rozsah pravomocí AS FF stanoví§ 27 zákona o vyso-
kých školách. 

Čl. 2 
Orgány AS FF a jejich ustavování 

1) Orgány AS FF jsou předseda, dva místopředsedové 
a komise AS FF. 

2) Místopředsedové zastupují předsedu v nepřítomnos

ti a v situaci, kdy nemůže svou funkci vykonávat, a to 
v pořadí místopředseda-akademický pracovník, mís-
topředseda-student. 

3) Komise jsou poradním orgánem AS FF, který je zl'i-
zuje dle potřeby z fad senátorů i dalších osob (i mimo 
akademickou obec FF). V čele každé komise je před
seda komise volený z řad senáton'í. Členové komise 
jsou senátem schvalováni na návrh předsedy komise. 

4) Nově zvolený AS FF volí ze senátorů předsedu z řad 
akademických pracovníků a dva místopředsedy -
jednoho z řad akademických pracovníků a jednoho 

z řad studentů. Tato volba se uskuteční jako první 
bod prvního zasedání AS FF, které svolává předseda 
odstupujícího AS FF na datum, které nesmí být dříve 
než sedm dní a později než 21 dní po zveřejnění vý-
sledků voleb. 

5) Každý senátor AS FF může navrhnout kandidáta na 
předsedu a místopředsedu včetně sama sebe. 

6) Volbu organizuje a řídí věkem nejstarší z přítomných 
senátorů. 

7) Při volbě musí být pHtomny nejméně tři pětiny sená-
torů. 

8) Volba předsedy a místopředsedů je tajná. O kaž-
dém z nich se hlasuje samostatně. Každý senátor má 
v každé volbě jeden hlas. 

9) Předsedající nechá zvolit prostou většinou přítom

ných senátorů dva senátory za skrntátory hlasů. 
10) Předsedou AS FF se stává ten senátor z řad akade-

mických pracovníků, který v prvním kole volby získá 
nadpoloviční většinou hlasů všech senátorů . V přípa
dě, že žádný z kandidátů na funkci předsedy AS FF 
nezíská v prvním kole volby potřebný počet hlasů, 

proběhne druhé kolo volby, kam postupují uchazeči, 
kteří se umístili na prvních dvou místech v kole prv-
ním. V případě rovnosti hlasů mezi několika uchazeči 

na prvním či druhém místě se hlasuje v druhém kole 
o všech takových uchazečích. Ke zvolení je potřeba 
získat nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů. 
Pokud ani ve druhém kole není rozhodnuto, provede 
se ve třetím kole se stejnými uchazeči volba prostou 
většinou přítomných senátorů. Není-li předseda zvo-
len ani ve třetím kole, opakuje se volba počínaje no-
vým prvním kolem s novými uchazeči znovu. 

11) Volba obou místopředsedů probíhá stejným způso

bem jako volba předsedy. 
12) Záznam o provedených volbách je součástí zápisu ze 

zasedání AS FF. 
13) Nově zvolený předseda AS FF informuje o výsledku 

voleb děkana FF UP a předsedu AS UP a současně 
jim zašle kopii zápisu. 

V případě dikce Jednacího řádu AS PP je mužský a ženský ťod zastoupen z dl1vodu stručnosti toliko rodem mužským, aniž by toto mělo 

diskriminační charakteť. 
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Čl. 3 
Zasedání a jednání AS FF UP 

1) AS FF zasedá nejméně dvakrát za semestr. Den ná-
sledujícího pravidelného zasedání AS FF je schválen 
na předcházejícím zasedání aje uveden v zápise. Jed-
nání AS FF svolává předseda. Senátorům, děkanovi 
FF, tajemníkovi FF a osloveným osobám zašle po-
zvánku na zasedání společně s návrhem jeho progra-
mu nejpozději týden před jeho konáním. 

2) K řešeni naléhavých záležitostí může AS FF zasedat 
mimo předem AS FF schválené termíny. Předseda 
svolává mimořádné zasedání na základě vlastniho 
uváženi nebo bezodkladně na základě žádosti děka
na FF, rektora UP nebo nejméně tři senátorů. 

3) Zasedání AS FF jsou veřejně přístupná. Nečlenové 

AS FF při zasedání nemají právo do jednání zasaho-
vat. Předseda má právo udělit slovo nečlenům AS FF. 
S udělením slova vyslovuje AS FF souhlas většinou 
hlasů přítomných senátorů. 

4) Právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádají, 
maji: 
a) děkan FF nebo v jeho zastoupení proděkan či ta-

jemník, 
b) rektor UP nebo v jeho zastoupení prorektor a 
c) předseda AS UP nebo v jeho zastoupení jim pově

řený člen AS UP . 
5) Jednání AS FF řídí jeho předseda, v jeho nepHtom-

nosti místopředseda. Jednání AS FF řídí jeho před
seda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. V případě 
nepřítomnosti předsedy a místopředsedů zvolí pří
tomni senátoři předsedajícího z řad přítomných se-
nátorů AS FF, který má pro toto zasedá ni pravomoci 
předsedy AS FF. Tuto volbu organizuje a Hdi věkem 
nejstarší přítomný senátor. 

6) Jednáním AS FF je pHtomen zapisovatel. Zapisovate-
le z řad zaměstnanců FF UP určí děkan FF po dohodě 
s předsedou AS FF. 

7) AS FF je schopen usnášení, je-li přítomno nejméně 
jedenáct senátorů. Není-li AS FF schopen usnášení, 
předsedající určí se souhlasem přítomných senátori\ 
nový termín zasedání. 

8) Podklady pro následující zasedání je senátori\m 
nutno doručit nejpozději dva týdny předem. Návrh 
děleni finančních prostředků na FF UP musí být se-
nátorům doručen ve verzi, která byla projednána se 
členy Ekonomické komise AS FF, pokud je tato komi-
se ustavena. 

9) Prostou většinou hlasů přítomných senátori\ mi\že 
AS FF rozhodnout o odročení jednání či některého 
z jeho bodů na další zasedání z těchto důvodů: 
a) nutnost prostudovat nově předložené podklady, 
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b) návrh na předložení dalších podkladů, 

c) návrh na vyslechnutí názoru znalců. 
10) Zápis z každého jednání AS FF rozesílá zapisova-

tel nejpozději do týdne od konáni zasedání senáto-
r101m, děkanovi FF, proděkanům FF, tajemníkovi FF 
a předsedovi AS UP a zajisti jeho zpHstupnění čle

nům akademické obce FF zptisobem umožňujícím 
dálkový přístup ve stejné lhůtě. 

Čl. 4 
Hlasování v AS FF UP 

1) Usnesení podle § 27 odst. 1 písm. d), e), f), h) zákona 
o vysokých školách jsou platná, pokud se pro ně hlaso-
váním vyslovila nadpoloviční většina všech senátorů. 

2) Usnesení podle § 27 odst. 1 písm. a), b), c) zákona 
o vysokých školách jsou platná, pokud se pro ně hla-
sováním vyslovily nejméně tři pětiny všech senátorů. 

3) Všechna ostatní usnesení AS FF jsou platná, pokud 
se pro ně při hlasování vysloví nadpoloviční větši

na přítomných senátorů (prostá většina), není-li 
v právním předpisu, Statutu UP, Statutu FF, v tomto 
řádu či jiném vnitřním předpisu UP či FF uvedeno 
jinak. 

4) AS FF hlasuje o usneseni způsobem předepsaným 
pro řešenou věc. Není-li zpi\sob hlasováni výslovně 
upraven, má se za to, že je hlasování veřejné, pokud 
AS FF nerozhodne jinak. Při hlasováni o způsobu 
hlasování, se musí kladně vyslovit nadpoloviční vět
šina přítomných senátorů. 

5) V záležitostech, které nesnesou odkladu, může před
seda AS FF na základě vlastního uvážení nebo na žá-
dost děkana FF rozhodnout o hlasováni per rollam. 
Senátoři se k zaslaným návrhům na podkladě připo
jených podkladů vyjádří v terminu a způsobem ur-
čeným předsedou AS FF. Pokud tak senátor neučiní, 
má se za to, že se zdržel hlasováni. Za přítomné se 
považují všichni senátoři. O výsledku hlasování vy-
hotoví předseda AS FF zápis a zveřejní ho obdobně 
jako zápis ze zasedání. Provést tajné hlasováni touto 
formou není možné. 

6) Je-li na pořad u jednání věc, o níž je třeba rozhodnout 
tajným hlasováním, předseda předem informuje za-
pisovatele a ten zajistí hlasovací listky, které obsa-
hují předmět hlasování a způsob hlasováni (jména 
kandidátů či souhlas, nesouhlas, zdržel se). Hlasující 
senátor označí jednu z možnosti. Jinak upravené hla-
sovací lístky jsou neplatné. 

7) Předsedající AS FF nechá zvolit pro účely tajné volby 
prostou většinou přítomných senátoru dva skrutáto-
ry z řad senátorů, kteří v zasedací mistnosti vyhod-
notí odevzdané hlasovací lístky a ohlásí výsledky. 
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Čl. 5 
Řízení o návrhu najmenování děkanem 

1) AS FF vyhlašuje skutečnost, že se bude konat řízení 
o návrhu na jmenování děkanem FF nejméně tři mě
síce před uplynutím funkčního období úřadujícího 
děkana FF, a současně stanoví termín pro podávání 
návrhů na děkana FF. 

2) Pro účely řízení o návrhu na jmenování děkanem 
zvolí AS FF ze svých členů zvláštní komisi. 

3) Právo podat návrh na kandidáta na funkci děkana FF 
má každý člen nebo skupina členů akademické obce 
FF. Návrh musí obsahovat 
1) jméno a příjmení kandidáta, 
2) další údaj, je-li to třeba k jednoznačnému určení 

kandidáta, 
3) datum, 
4) jméno, příjmení a podpis navrhovatele, případně 

navrhovatelů 

a musí být podán AS FF písemně nejpozději do 
termfnu vyhlášen.ého podle odstavce 1 tohoto člán

ku řádu. AS FF postoupí všechny takové návrhy 
zvláštní komisi. Ta ověří, zda příslušní navržení 
kandidáti na funkci děkana splňují zákonné nále-
žitosti. Zvláštní komise je povinna v přímém a ne-
zprostředkovaném styku s navrženým kandidátem 
na funkci děkana FF zajistit jeho osobní souhlas 
s kandidaturou. 

4) Z písemných a ve stanoveném termínu obdržených 
návrhů kandidátů na funkci děkana FF, jejichž sou-
hlas s kandidaturou byl zajištěn, sestaví zvláštní ko-
mise abecední seznam (primárně dle příjmeni) kan-
didáti\ na funkci děkana FF. 

5) O kandidátovi, jehož navrhne rektorovi UP ke jme-
nování děkanem, se AS FF usnáší v tajném hlasová-
ní. Každý senátor májeden hlas. K usnesení o návrhu 
na jmenováni kandidáta děkanem je nutná nadpolo-
viční většina platných hlasů všech senátorů. 

6) V případě, že žádný z kandidátů na funkci děkana 
neobdrží nadpoloviční většinu platných hlasů všech 
senátoril v prvním kole hlasování, usnáší se AS FF 
ve druhém kole hlasování o těch kandidátech, kteři 
se v prvním kole umístili na prvních dvou mís tech 
s nejvyšším počtem odevzdaných platných hlasů. Po-
kud se na prvním místě umístili dva nebo více kan-
didátů, postupují do druhého kola pouze tito kandi-
dáti. Pokud se na druhém místě umístili dva či více 
kandidátů, postupují do druhého kola všichni tito 
kandidáti spolu s kandidátem na prvním místě. 

7) Při usnášení se o návrhu najmenování kandidáta dě
kanem ve druhém kole se rovněž použije ustanovení 
odstavce 5 tohoto článku řádu. 

8) Pokud se AS FF ani ve druhém kole neusnesl, které-
ho kandidáta navrhne rektorovi ke jmenování děka-
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nem, postupuje do třetího kola kandidát s nejvyšším 
počtem odevzdaných platných hlasů . V případě, že 
stejný nejvyšší počet odevzdaných platných hlasů 

získalo ve druhém kole více kandidáti\, postupují do 
třetího kola všichni takoví kandidáti. 

9) Při usnášení o návrhu na jmenování kandidáta dě

kanem ve třetím kole se opět použije ustanovení od-
stavce s tohoto článku řádu. 

10) Pokud se AS FF ani ve třetím kole neusnesl, kterého 
kandidáta navrhne rektorovi ke jmenování děkanem, 
vyhlásí zvláštní komise nový termín konání řízení 
o návrhu na jmenování děkanem. Toto řízení se zahá-
jí okamžitě a hlasování AS FF se musí konat nejpoz-
ději do jednoho měsíce od hlasování neúspěšného; 
zúčastní se jej nově navrženi kandidáti na funkci dě
kana FF. Nové návrhy na kandidáty na funkci děkana 
musí být podány obdobně dle odstavce 3 tohoto člán
ku řádu a nejpozději do 14 dnil ode dne neúspěšné

ho hlasování o návrhu na jmenování děkanem. Nové 
řízení o návrhu na jmenování děkanem se řídí tímto 
článkem řádu . 

11) V průběhu řízení o návrhu na jmenování děkanem 
může každý kandidát od své kandidatury odstoupit, 
a to vždy nejpozději před zahájením příslušného kola 
hlasování. 

12) Kandidát, který získal nadpoloviční většinu ode-
vzdaných platných hlasů všech senátoril, bude AS FF 
navržen rektorovi UP ke jmenování děkanem FF. Ná-
vrh na jmenování kandidáta děkanem sdělí předseda 
AS FF bez odkladu vítěznému kandidátovi a podá ná-
vrh na jeho jmenování děkanem rektorovi UP spolu 
se zápisem z příslušného zasedání AS FF. 

Čl. 6 
Řízení o návrhu na odvolání děkana 

1) Řízení o návrhu na odvolání děkana se zahajuje na 
základě zdůvodněného písemného návrhu na odvo-
lání děkana podaného členy akademické obce FF 
předsedovi AS FF, přičemž návrh musí být podepsán 
nejméně 

a) jednou dvacetinou studentů FF, 
b) jednou desetinou akademických pracovníků FF 

nebo 
c) třemi senátory. 

2) Předseda AS FF neprodleně předá děkanovi návrh 
na jeho odvolání. 

3) AS FF rozhoduje o předloženém návrhu na odvolá-
ní děkana FF na nejbližším zasedání (případně na 
jednání mimořádném). Děkanovi je však zaručena 
příprava na takovéto zasedání AS FF, a to nejméně 
v délce 21 dnů ode dne, kdy mu předseda AS FF předá 
návrh na odvolání jako podklad pro jeho obhajobu. 
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4) Po ukončeni rozpravy, ve které má právo vystoupit 
děkan FF i navrhovatel, případně zástupce navrhova-
telů, nechá předseda AS FF hlasovat o návrhu na od-
volání děkana. Takový návrh je přijat, pokud se pro 
jeho přijetí vyslovily v tajném hlasování minimálně 
tři pětiny senátorů. 

5) Návrh AS FF na odvolání děkana z funkce předloží 
předseda AS FF bez odkladu rektorovi UP spolu se 
zápisem z příslušného zasedání AS FF. 

6) Jestliže rektor UP děkana odvolá, AS FF vyhlásí nej-
později do jednoho měsíce od data odvolání konání 
řízení o návrhu na jmenování děkanem dle článku 5 
tohoto řádu s tím, že se hlasování AS FF o kandidá-
tech na děkana bude konat nejpozději do dvou měsí
ců ode dne odvolání děkana předchozího. 

děkan FF UP 

Čl. 7 
Závěrečná ustanovení 
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1) Tento řád byl schválen AS FF dne 1. n. 2016 (první 
verze) a v upravené finální verzi dodatečně dne 16. 12. 

2016. AS UP tento řád schválil ve finálnim znění dne 
10. 12. 2016. 

2) Ruší se Volební a jednací řád AS FF ze dne 3. března 
2008 schválený v AS UP dne 27. února 2008. 

3) Tento Volební řád AS FF nabývá platnosti okamži-
kem zveřejnění na úřední desce FF UP a účinnosti 
třetím dnem po dni nabytí platnosti. 


