
STATUT KOMISÍ AS PŘF 
 
Část A 
Poslání komise, povinnosti členů komise 

1. V oblasti, za kterou zodpovídá (studijní, ekonomická ...), komise zpracovává a 
analyzuje podklady, konzultuje problematiku s vedením PřF, seznamuje senátory se 
základními body problému a vypracovává doporučující návrh řešení pro členy AS PřF. 

2. Komise řeší úkoly zadané předsednictvem AS PřF a úkoly, kterými je pověřena 
senátory při jednání AS PřF . 

3. Komise nemá právo samostatně rozhodovat jménem celého AS PřF, pouze členům AS 
PřF  předkládá svá doporučující usnesení. 

 
Část B 
Vznik, zánik komise, členství v komisi 

1. Zřízení komise může navrhnout libovolný člen AS PřF nebo děkan PřF. 
2. Komise je zřízena dle Volebního a jednacího řádu AS PřF čl.5.10, tedy hlasuje-li pro 

ni nadpoloviční většina přítomných senátorů. 
3. Komise má minimálně tři členy, přičemž musí být zastoupeny obě komory AS PřF. 
4. Za člena komise se může být navržen kterýkoli člen AS PřF. Volba členů komise za 

jednotlivé komory probíhá odděleně podle příslušnosti navrhovaného kandidáta. 
Členové komise se volí na základě počtu udělených hlasů podle předložené 
kandidátky. Pokud nastane u kandidátů shoda počtu hlasů rozhoduje los. 

5. Funkční období komise je shodné s funkčním obdobím AS PřF, pokud AS PřF 
nestanoví jinak nebo pokud nedojde k zániku komise. 

6. Komise zaniká v případě, že  
- počet členů komise klesne pod minimum. 
- je komise odvolána členy AS PřF. Návrh na odvolání může podat předseda AS 

PřF nebo alespoň tři členové AS PřF. Komise je odvolána, pokud pro odvolání 
hlasuje alespoň nadpoloviční většina přítomných senátorů. 

7. V případě zániku komise, svolá předseda AS PřF členy senátu k volbě nové komise 
nejpozději do příštího zasedání AS PřF . 

8. Členství v komisi zaniká se zánikem členství v AS PřF dle Volebního a jednacího řádu 
AS PřF čl. 4.4 nebo odstoupením, které je účinné dnem oznámení předsednictvu 
senátu. 

 
Část C 
Organizace, jednání 

1. Předsedu komise volí a odvolávají její členové. Volba předsedy komise senátu se koná 
na první schůzi komise senátu, která se uskuteční do 15 dnů ode dne, kdy byla komise 
zvolena. Svolání první schůze komise zajistí a její průběh řídí předseda AS PřF. 

2. Na schůzi komise musí být pozváni všichni její členové. Komise může vyslovit 
oficiální usnesení, které bude předkládáno členům As PřF, jestliže pro ně hlasovala 
nadpoloviční většina členů komise.  

3. Jednání komise jsou přístupná členům AS PřF, ti však nemají právo zasahovat do 
jednání, nebo ho rušit. 

4. Předseda komise připravuje návrh programu jednání a jednání řídí. V případě usnesení 
komise předseda komise usnesení verifikuje a nejpozději do týdne ode dne jednání 
zašle usnesení předsednictvu AS PřF.  

 
Tento statut byl schválen AS PřF dne 9.5.2006. 
 
V Ostravě dne ..........................................   RNDr. Petra Konečná, Ph.D. 
        předsedkyně AS PřF 


