JEDNACÍ ŘÁD
AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY TĚLESNÉ KULTURY
UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

Akademický senát Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci se dle § 27 odst.
1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na tomto Jednacím řádu
Akademického senátu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci:
Článek 1
Předmět úpravy
Jednací řád Akademického senátu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
(dále jen „senát“) upravuje orgány senátu a jejich ustanovování, pravomoci, průběh zasedání,
jednání a rozhodování senátu, volbu kandidáta na děkana a návrh na odvolání děkana.
Článek 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto řádu se rozumí:
a)
b)
c)

senátorem člen senátu
děkanem děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen
„fakulta“), proděkanem proděkan fakulty,
zákonem zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek 3
Obecná ustanovení

(1) Senát je samosprávným orgánem fakulty složeným z 15 senátorů, přičemž 10 je zvoleno
z řad akademických pracovníků a 5 z řad studentů.
(2) Funkční období senátu je tříleté a začíná dnem prvního zasedání, nejdříve však dnem
následujícím po skončení předchozího funkčního období. Toto období může být zkráceno,
jestliže senát po dobu šesti měsíců nekoná dle § 27 zákona. V takovém případě je děkan
povinen nejpozději do 30 dnů vyhlásit nové volby.
Článek 4
Ustavující zasedání senátu
(1) Ustavující zasedání senátu svolává předseda dosavadního senátu, a to tak, aby se konalo
bez zbytečného odkladu po skončení funkčního období dosavadního senátu.
(2) Na ustavujícím zasedání se provede volba předsedy a místopředsedů senátu dle čl. 5.
(3) Do zvolení předsedy senátu řídí zasedání věkem nejstarší přítomný senátor.
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Článek 5
Orgány senátu
(1) Orgány senátu jsou předseda senátu, dva místopředsedové a komise senátu.
(2) Předseda a místopředsedové stojí v čele senátu. Předseda je představitelem senátu navenek
a vykonává práva a povinnosti stanovené tímto řádem a dalšími předpisy. Místopředsedové
dle jejich pořadí zastupují předsedu v plném rozsahu jeho práv a povinností v době jeho
nepřítomnosti nebo pověří-li je předseda.
(3) Předseda a místopředsedové senátu jsou voleni na ustavujícím zasedání senátu a v případě
uvolnění těchto funkcí na nejbližším zasedání senátu. Předseda a první místopředseda
senátu jsou voleni z řad senátorů – akademických pracovníků, druhý místopředseda senátu
je volen z řad studentských senátorů.
(4) Předseda a místopředsedové jsou na základě návrhů senátorů voleni v tajných volbách
samostatně.
(5) Ke zvolení předsedy je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech senátorů. Není-li dosaženo
potřebného počtu hlasů ke zvolení, postupují do druhého kola dva kandidáti, kteří obdrželi
nejvíce hlasů; v případě rovnosti hlasů postupují do druhého kola všichni tito kandidáti.
Nezískal-li žádný z kandidátů ani ve druhém kole potřebný počet hlasů, koná se kolo třetí,
ve kterém je zvolen kandidát, který získá nejvíce hlasů. Místopředsedové jsou voleni
stejným postupem jako předseda.
(6) Nejsou-li předseda nebo místopředsedové zvoleni, opakují se volby stejným postupem na
nejbližším zasedání senátu, které svolá, není-li zvolený předseda, věkem nejstarší senátor.
(7) Senát může třípětinovou většinou hlasů všech senátorů předsedu či místopředsedu odvolat,
a to na návrh alespoň třetiny všech senátorů, přičemž předsedovi či místopředsedovi musí
být umožněno se k návrhu na zasedání, kde se o něm má hlasovat, vyjádřit před hlasováním
samotným.
(8) Komise jsou poradním orgánem senátu.
(9) Trvale se zřizují Legislativní komise (dále jen „LK“), Ekonomická komise (dále jen „EK“)
a Pedagogická komise (dále jen „PK“). O zřízení dalších trvalých nebo dočasných komisí
rozhoduje senát kdykoliv v průběhu svého funkčního období.
(10) Senát volí a odvolává předsedu komise z řad senátorů nadpoloviční většinou hlasů všech
senátorů.
(11) Člena komise jmenuje a odvolává se souhlasem senátu její předseda. Členství v komisi
je nezastupitelné a lze se jej vzdát.
(12) Zasedání komise svolává a řídí její předseda, který určuje program a termín zasedání.
Pozvánku na zasedání zasílá všem členům komise a dalším osobám, které se dle programu
zasedání mají účastnit.
(13) Komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
K přijetí usnesení je třeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů. Usnesení komise
má pro senát doporučující charakter.
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(14) Ustanovení tohoto článku se nevztahují na volební komise zřizované dle Volebního řádu
Akademického senátu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a na
komisi vzniklou v souvislosti s řízením o návrhu na jmenování děkana.
Článek 6
Zasedání senátu
(1) Zasedání probíhají v senátem předem stanovených termínech. V případě nutnosti řešení
neodkladných záležitostí může předseda senátu svolat mimořádné zasedání. Požádá-li o
svolání mimořádného zasedání senátu děkan, rektor nebo alespoň jedna třetina senátorů, je
předseda senátu povinen bezodkladně svolat zasedání senátu. Zasedání senátu jsou veřejná.
(2) Zasedání senátu svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Není-li na
zasedání senátu přítomen předseda ani jeden z místopředsedů, řídí zasedání nejstarší senátor
(dále jen „předsedající“)
(3) Termín, místo konání a návrh programu řádného zasedání senátu včetně podkladů
potřebných pro zasedání zašle předseda senátu, případně jím pověřená osoba, zpravidla
týden před jednáním senátu všem senátorům. V případě mimořádného zasedání senátu se
informace zašlou nejpozději 24 hodin před zasedáním.
(4) Program zasedání navrhuje předseda, a v případě mimořádného zasedání ten, který o
svolání požádal. Navržený program zasedání projednává a schvaluje senát na začátku
zasedání.
(5) Senát projevuje vůli usnesením a je schopen se usnášet, jsou-li přítomny nejméně tři pětiny
všech senátorů.
(6) Není-li senát usnášeníschopný, může předsedající po diskuzi s přítomnými senátory
zasedání odročit a určit nový termín zasedání tak, aby se konalo nejpozději do 14 dní ode
dne tohoto zasedání.
(7) Jednání senátu je přítomen zaměstnanec fakulty jako zapisovatel, který je určen děkanem
po souhlasu předsedy senátu.
(8) Děkan nebo v jeho zastoupení proděkan, rektor nebo v jeho zastoupení prorektor a předseda
Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „AS UP“) nebo v jeho
zastoupení jím pověřený člen AS UP mají právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to
požádají. Tajemník fakulty se může účastnit zasedání senátu s hlasem poradním.
(9) Zápis ze zasedání senátu nechá předseda bez zbytečného odkladu zveřejnit ve veřejné části
webových stránek fakulty a nechá jej rozeslat senátorům.
Článek 7
Hlasování na zasedání senátu
(1) Hlasování senátu je tajné v případech stanovených zákonem, tímto řádem nebo jiným
předpisem a v případech, kdy o tom senát rozhodne. V ostatních případech je hlasování
senátu veřejné.
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(2) Před započetím tajného hlasování předseda zajistí hlasovací lístky a senát zvolí dva
senátory, kteří přímo v zasedací místnosti vyhodnotí hlasovací lístky a oznámí výsledek.
(3) Není-li stanoveno jinak, rozhoduje senát nadpoloviční většinou hlasů všech senátorů.
(4) Senát rozhoduje třípětinovou většinou hlasů všech senátorů v případech:
a. návrhu na odvolání děkana,
b. zřizování, slučování, splynutí, rozdělování nebo rušení fakultních pracovišť,
c. schvalování návrhů vnitřních předpisů fakulty a jejich změn,
d. schvalování rozdělení finančních prostředků fakulty,
e. odvolávání předsedy nebo místopředsedy senátu.
Článek 8
Hlasování mimo zasedání senátu
(1) V odůvodněných případech může senát na návrh předsedy hlasovat mimo zasedání.
Hlasování není přípustné o usneseních, o kterých má být hlasováno tajně.
(2) Předseda rozešle všem senátorům elektronickou poštou návrh usnesení a podklady.
Současně stanoví lhůtu k vyjádření v minimální délce 5 dnů ode dne rozeslání.
(3) Senátor zašle předsedovi ve stanovené lhůtě elektronickou poštou zpět svůj jednoznačný
hlas pro nebo proti návrhu. V každém jiném případě platí, že se zdržel hlasování. Po dobu
lhůty pro hlasování může senátor své rozhodnutí změnit nebo vzít zpět.
(4) Pozměňovací návrhy v tomto případě nejsou přípustné.
(5) Bez ohledu na výsledek hlasování není usnesení platně přijato, pokud ve lhůtě pro hlasování
sdělí alespoň tři senátoři, že požadují projednání návrhu usnesení na zasedání.
(6) Výsledek hlasování rozešle předseda nejpozději do 5 dnů od konce lhůty pro hlasování
všem senátorům a dalším osobám, kterých se usnesení týká. Přijatá usnesení budou
uveřejněna v zápise z nejbližšího dalšího zasedání senátu.
Článek 9
Řízení o návrhu na jmenování děkana
(1) Senát usnesením zahájí řízení o návrhu na jmenování děkana nejpozději tři měsíce před
uplynutím funkčního období stávajícího děkana a toto usnesení zveřejní na elektronické
úřední desce fakulty a případně též jiným vhodným způsobem. Obsahem tohoto usnesení
jsou kromě zahájení řízení o návrhu na jmenování děkana také časový harmonogram jeho
průběhu a lhůty pro úkony a činnosti s tím spojené.
(2) Na zasedání, na němž bylo schváleno usnesení dle odstavce 1, zvolí senát ze svých řad
volební komisi k řízení o návrhu na jmenování děkana a jejího předsedu. Volební komise
má nejméně tři členy. Členové volební komise jsou voleni tajným hlasováním. Přijetím
kandidatury na funkci děkana členství ve volební komisi zaniká.
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(3) Volební komise k řízení o návrhu na jmenování děkana zajišťuje zejména:
a) ověření splnění zákonných podmínek osoby kandidáta na funkci děkana,
b) sestavení seznamu kandidátů na funkci děkana,
c) další činnosti spojené s řízením o návrhu na jmenování děkana.
(4) Seznam kandidátů na funkci děkana v abecedním pořadí podepsaný předsedou volební
komise i senátu zveřejní volební komise na úřední desce fakulty.
(5) Osoba, u níž v případě zvolení hrozí střet zájmů dle čl. 7 Statutu Univerzity Palackého
v Olomouci (dále jen „Statut UP“), může být na seznam kandidátů zařazena jen tehdy,
pokud nejpozději spolu s vyjádřením souhlasu s kandidaturou, písemně prohlásí:
a) že nemá žádné aktivity, které by zakládaly střet zájmů dle čl. 7 Statutu UP nebo
b) jaké její aktivity jsou ve střetu zájmů, a současně se zaváže, že je připravena se jich
v případě jmenování děkanem neprodleně vzdát.
(6) Právo podat návrh na kandidáta na funkci děkana má každý člen akademické obce fakulty.
Návrh musí být datovaný a písemný, musí obsahovat nezaměnitelné označení osoby, která
jej podává, včetně jejího podpisu, a osoby, která je navrhována jako kandidát na děkana, a
podpis navrhovaného kandidáta potvrzující souhlas s kandidaturou a musí být podán senátu
do 1 měsíce po vyhlášení volby. Podpis kandidáta může být nahrazen jiným
nezpochybnitelným vyjádřením souhlasu s kandidaturou. Návrhy jsou bez zbytečného
odkladu postoupeny předsedovi volební komise.
(7) V průběhu řízení o návrhu na jmenování děkanem může každý kandidát od své kandidatury
odstoupit, a to vždy nejpozději před zahájením příslušného kola hlasování.
(8) K přijetí usnesení o návrhu na jmenování kandidáta na děkana je nutná nadpoloviční
většina hlasů všech senátorů.
(9) V případě, že žádný z kandidátů na funkci děkana neobdrží nadpoloviční většinu hlasů
všech senátorů, koná se druhé kolo hlasování. Do něho postupuje kandidát, který v prvním
kole získal nejvíce hlasů, a kandidát, který byl v pořadí dle počtu obdržených hlasů na
druhém místě. Pokud stejný nejvyšší počet hlasů obdrželo více kandidátů, postupují do
druhého kola všichni tito kandidáti.
(10) Pokud ani ve druhém kole nezíská žádný z kandidátů na děkana nadpoloviční většinu hlasů
všech senátorů, postupuje do třetího kola kandidát na funkci děkana s nejvyšším počtem
odevzdaných hlasů. V případě, že stejný nejvyšší počet odevzdaných hlasů získalo ve
druhém kole více kandidátů, postupují do třetího kola všichni tito kandidáti. Pokud bylo v
pořadí dle počtu obdržených hlasů na druhém místě více kandidátů, postupují do druhého
kola všichni tito kandidáti.
(11) Pokud se senát ani ve třetím kole neusnesl, kterého kandidáta navrhne rektorovi ke
jmenování, vyhlásí senát svým usnesením opakované řízení o návrhu na jmenování děkana.
V takovém případě však harmonogram řízení i veškeré lhůty musí umožnit provedení
řízení do jednoho měsíce od zasedání senátu, na kterém proběhl neúspěšný pokus.
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Opakované řízení o návrhu na jmenování děkana se přiměřeně řídí ustanoveními tohoto
článku.
(12) O hlasování o návrhu na jmenování děkana pořídí volební komise protokol, obsahující
počty hlasů pro jednotlivé kandidáty v každém kole hlasování. Protokol, podepsaný všemi
členy volební komise, předá předseda volební komise předsedovi senátu, který jej
bezodkladně zveřejní a sdělí výsledek příslušnému kandidátovi. Byl-li senátem některý
z kandidátů navržen, podá předseda senátu bez zbytečného odkladu rektorovi návrh na
jmenování příslušného kandidáta děkanem.
Článek 10
Řízení o návrhu na odvolání děkana
(1) Zdůvodněný návrh na odvolání děkana může podat každý člen nebo skupina členů
akademické obce fakulty. Návrh se podává písemně senátu.
(2) Senát návrh projedná, seznámí se se stanoviskem děkana, popřípadě si vyžádá stanoviska
jiných orgánů fakulty a Univerzity Palackého v Olomouci a po rozpravě nechá předseda
senátu o návrhu hlasovat.
(3) Návrh na odvolání děkana postoupí předseda rektorovi, vysloví-li se pro tento návrh
v tajném hlasování alespoň tři pětiny všech senátorů.
(4) V případě, že rektor děkana odvolá, vyhlásí senát nejpozději do 1 měsíce nové řízení o
návrhu na jmenování děkana.
Článek 11
Zrušovací a závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty tělesné kultury Univerzity
Palackého v Olomouci ze dne 17. března 1999.
(2) Tento řád byl schválen AS FTK UP dne 25. července 2017.
(3) Tento řád byl schválen AS UP dne 12. srpna 2017. Tímto dnem nabyl platnosti a účinnosti.
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., v. r.
děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D., v. r.
předsedkyně Akademického senátu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
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