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Část první
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Pravomoc a struktura Akademického senátu
1. Akademický senát Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (dále jen „AS“) je podle
zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách (dále jen „zákon“) samosprávný zastupitelský
akademický orgán Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
2. AS spolurozhoduje v souladu se zákonem o zásadních otázkách činnosti fakulty, zaručuje
demokratické formy řízení a dbá na uplatňování akademických svobod v každodenním
životě fakulty.
3. AS odpovídá za svou činnost akademické obci Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
Struktura AS
1. AS tvoří zástupci akademické obce.
2. Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti
zapsaní na této fakultě. (Akademičtí pracovníci jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří
vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí
činnost. Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti,
lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na akademické činnosti.
Na vysoké škole plní funkci učitelů, viz § 70, odst. 1 zákona).
3. AS má 18 členů, z toho jednu třetinu tvoří studenti.
4. AS se skládá ze dvou komor: komory akademických pracovníků a komory studentů.
Činnost AS
1. Činnost AS se řídí Volebním a jednacím řádem AS PdF OU.
2. Zasedání AS fakulty jsou veřejně přístupná. Děkan nebo v jeho zastoupení proděkan má
právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá.
Část druhá
POSLÁNÍ A PRAVOMOCE AS
1. V souladu se zákonem a Statutem PdF OU Senát zejména:
a) rozhoduje na návrh děkana o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení
fakultních pracovišť;
b) na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty a postupuje je ke
schválení Akademickému senátu OU;
c) schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje
jejich využívání;
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty
předloženou děkanem;
e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných
na fakultě;

f) schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů Vědecké rady fakulty
a Disciplinární komise fakulty.
g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce.
h) Na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu
s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve Vědecké radě
fakulty.
2. AS se vyjadřuje zejména:
a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě;
b)k záměrům děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.
3. AS deleguje na základě návrhu děkana zástupce fakulty do konzultačních, reprezentačních
orgánů sdružujících zástupce VŠ.
4. Vnitřními předpisy fakulty jsou:
a) Statut fakulty;
b) Volební a jednací řád AS fakulty;
c) Jednací řád Vědecké rady fakulty;
d) Disciplinární řád fakulty;
e) další předpisy, pokud tak stanoví Statut fakulty.
Část třetí
JEDNACÍ ŘÁD AS PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
1. Práci řídí předseda AS. V době nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda komory
akademických pracovníků. Pokud místopředseda nemůže předsedu zastupovat, předseda
(případně zastupující místopředseda) pověří dalšího člena AS.
2. Zápisy pořizuje pověřený pracovník (jednatel) AS, který zajišťuje jejich rozeslání.
Jednatel vede a archivuje písemnou agendu AS.
3. AS se schází zpravidla jedenkrát měsíčně mimo prázdninové měsíce, svolává jej předseda
AS, ev. místopředsedové.
4. Materiály uvedené v části druhé a další materiály ke schválení projednává AS pouze
tehdy, pokud je členové dostali v elektronické (písemné) podobě alespoň 4 pracovní dny
před zasedáním AS.
5. Předseda AS je povinen svolat mimořádné zasedání, požádá-li o to alespoň jedna polovina
členů některé z komor nebo děkan fakulty, a to bezodkladně. Žádost je nutno doprovodit
podkladovým materiálem pro jednání.
6. Jednání AS je veřejné pro členy akademické obce. Hosté však nemají hlasovací právo
a nemohou zasahovat do jednání nebo ho rušit. O žádosti hosta vystoupit rozhodne AS
hlasováním (neplatí pro hosty, kteří jsou řádně pozváni předsedou AS).
7. AS je usnášeníschopný za přítomnosti nejméně jedné poloviny členů, a to za účasti
zástupců obou komor (při volbě děkana je nutná přítomnost alespoň dvou třetin členů).
Návrh je přijat nadpoloviční většinou přítomných členů AS, pokud Volební a jednací řád
AS PdF OU nestanoví dále jinak.
8. Na žádost kteréhokoliv člena AS bude provedeno komorové hlasování (s výjimkou volby
a návrhu na odvolání děkana a volby a návrhu na odvolání předsedy AS). V takovém
případě je potřeba k přijetí usnesení nadpoloviční většiny hlasů přítomných senátorů
v každé z komor AS.
9. Komory jsou usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů.
10. Není-li návrh přijat oběma komorami, hlasuje se o problému znovu nejdříve za jeden
týden. Návrh může být projednán pouze třikrát.

11. Na návrh kteréhokoliv člena AS se uskuteční tajné hlasování.
12. O žádosti člena senátu o tajné nebo oddělené hlasování v obou komorách se hlasuje jako
o samostatném návrhu. Návrh na tajné nebo oddělené hlasování v obou komorách je
přijat, jestliže pro něj hlasovaly nejméně 2/3 všech přítomných členů senátu.
13. Nejméně jednou za rok připraví AS zprávu o činnosti AS a tu přednese na zasedání
akademické obce fakulty.
Část čtvrtá
VOLBY DO AS A FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁTORŮ
1. Volby do AS vyhlašuje děkan nejpozději jeden měsíc před ukončením funkčního období
stávajícího Senátu.
2. Volby do AS jsou přímé, s tajným hlasováním. Členové každé komory jsou voleni
odděleně.
3. Volby do AS probíhají odděleně pro jednotlivé komory, tzn. akademičtí pracovníci volí
zástupce do komory akademických pracovníků, studenti do komory studentské.
4. Volby organizuje a řídí volební komise jmenovaná děkanem po projednání jejího složení
ve stávajícím Senátu (pokud není rozpuštěn). Volební komise je minimálně tříčlenná. Ve
volební komisi jsou zástupci akademických pracovníků a studentů. Volební komise si ze
svého středu volí předsedu a místopředsedu a určí způsob zajištění potřebné
administrativní práce komise. Členství v komisi je neslučitelné s kandidaturou do nově
voleného Senátu. Kandidáty na členy AS PdF OU může navrhnout každý člen akademické
obce Pedagogické fakulty OU. Návrhy jsou podány komisi, a to písemnou formou,
a doložené písemným souhlasem kandidátů. Volební komise zveřejní seznam kandidátů
nejpozději pět pracovních dnů před volbami.
5. Funkční období AS je dvouleté. AS však může svým usnesením délku funkčního období
podle potřeby zkrátit. Funkční období AS skončí, jestliže po dobu šesti měsíců nekoná.
Děkan nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby.
6. Po volbách sestaví volební komise seznam kandidátů podle počtu získaných platných
hlasů, který zveřejní nejpozději do tří pracovních dnů po dni voleb, přičemž v komoře
akademických pracovníků mohou být z jedné katedry (jednoho pracoviště) maximálně
dva členové a ve studentské komoře z každého studijního oboru maximálně dva členové.
V případě, že by uplatnění tohoto pravidla znamenalo snížení počtu členů v některé
z komor, mohou být v jedné komoře maximálně tři členové z jedné katedry (jednoho
pracoviště) či jednoho studijního oboru.
7. Získá-li více kandidátů stejný počet hlasů:
a) stávají se všichni členy AS za předpokladu, že nebude překročen počet senátorů dané
komory;
b) je-li překročen počet senátorů, určí jejich pořadí los. V případě ukončení činnosti
některého ze senátorů nastupuje na jeho místo náhradník s nejvyšším počtem hlasů.
8. Členem AS se může stát kterýkoli člen akademické obce, avšak členství v AS fakulty je
neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů.
9. Členství v AS je nezastupitelné a čestné.
10. Členství zaniká:
a) uplynutím funkčního období;
b) dobrovolným odstoupením;
c) odvoláním na základě rozhodnutí většiny oprávněných voličů;
d) dvěma neomluvenými absencemi na jednání AS, pokud o tom rozhodne AS;

e) ukončením studia (s výjimkou odstavce 11) nebo pracovněprávního vztahu nebo
změnou příslušnosti k části akademické obce, za kterou byl člen AS zvolen;
f) v případě uvedení do funkcí vyjmenovaných v odstavci 8.
O způsobu doplnění členů rozhodne samotný AS.
11. Je-li student zvolený do AS PdF v průběhu svého funkčního období přijat do jiného
bezprostředně navazujícího studijního programu uskutečňovaného na PdF OU, členství
v AS nezaniká, pokud doba od ukončení jednoho studijního programu a přijetí do
navazujícího studijního programu není delší než 4 měsíce.
12. Při závažných rozporech v AS je možné jeho rozpuštění za následujících podmínek:
a) viz část čtvrtá, bod 5, nebo rozpuštění jedné z jeho komor, a to pokud podá demisi
• 1/2 členů obou komor
• 2/3 členů jedné komory
b) v případě nezvolení děkana (viz Část pátá bod 10, písm. c), volebního řádu volby
děkana PdF OU).
13. Po rozpuštění AS jsou do 30 dnů vypsány volby, které zvolí:
a) obě komory nové;
b) nové členy do komory, která byla rozpuštěna.
14. AS volí na dobu jednoho roku z komory akademických pracovníků předsedu a jednatele
a jednotlivé komory si volí odděleně své místopředsedy. První zasedání nově zvoleného
AS svolává (do 15 dnů po volbách) a až do zvolení předsedy řídí předseda volební
komise.
15. Předseda, místopředsedové a jednatel, kteří tvoří předsednictvo AS, mohou být ze svých
funkcí odvoláni v průběhu funkčního období, pokud o tom rozhodne AS. Zdůvodněný
návrh na odvolání někoho z předsednictva (celého předsednictva) může podat kterýkoli
člen AS. K odvolání člena předsednictva (celého předsednictva) stačí nadpoloviční většina
hlasů všech členů AS.
16. Volba a odvolání předsedy a místopředsedů jsou tajné. Ke zvolení předsedy stačí
nadpoloviční většina hlasů všech členů AS (ke zvolení místopředsedy nadpoloviční
většina hlasů členů příslušné komory). Nezíská-li žádný kandidát na funkci předsedy
(místopředsedy) nadpoloviční většinu hlasů, postupují dva nejúspěšnější kandidáti do
druhého kola, kde rozhoduje již prostá většina hlasů.
17. Zvolením předsedy AS končí činnost volební komise i jejího předsedy.
Část pátá
VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBU DĚKANA
PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
1. Pro volbu děkana ustavuje AS volební komisi ve složení: dva členové komory
akademických pracovníků a jeden zástupce studentské komory. Volební komise volí ze
svých řad předsedu. Volební komise organizuje volby, odpovídá za jejich správný průběh
a vyhotovuje volební protokol.
2. Volbu děkana vyhlašuje AS minimálně čtyři měsíce před ukončením funkčního období
stávajícího děkana.
3. Volba děkana musí proběhnout nejméně tři měsíce před ukončením funkčního období
stávajícího děkana.
4. Návrhy kandidátů z řad akademických pracovníků PdF OU může podat kterýkoli člen
akademické obce PdF OU. Návrhy musí mít všechny náležitosti stanovené AS. Návrhy je
nutné podat ke stanovenému datu.

5. Kandidátní listinu uchazečů o funkci děkana sestavuje volební komise na základě
podaných návrhů.
6. Ke stanovenému datu v harmonogramu voleb, volební komise zveřejní kandidátní listinu.
7. Předseda AS je povinen svolat minimálně jeden týden před volbou děkana shromáždění
akademické obce fakulty, na kterém jednotliví kandidáti seznámí akademickou obec se
svým programem činnosti a rozvoje fakulty.
8. Volby jsou platné, je-li přítomno nejméně 12 senátorů při zastoupení obou komor. Volby
probíhají tajně, AS volí jako celek. V případě, že volbu nelze podle uvedeného ustanovení
provést, musí být do jednoho týdne vyhlášen náhradní termín voleb. Volby v náhradním
termínu jsou platné, je-li přítomna nejméně polovina senátorů při zastoupení obou komor.
Není-li AS usnášeníschopný ani v náhradním termínu voleb, AS se rozpouští.
9. Hlasovací lístek je platný, je-li upraven tak, že na něm zůstává jméno nejvýše jednoho
kandidáta. Kandidát je zvolen, získá-li nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS.
10. V případě, že kandidátka obsahuje pouze jméno jednoho kandidáta a ten nezískal v prvém
kole nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS,
a. vyhlásí AS do dvou týdnů nové volby;
b. pro nové volby se sestaví nová kandidátka a volby proběhnou podle odstavců 4 až
9. Shromáždění akademické obce fakulty je svoláno pouze v případě, jsou-li
navrženi noví kandidáti;
c. je-li kandidátka pro nové volby totožná s kandidátkou pro první volby a opět není
nikdo zvolen, AS se rozpouští. AS se rovněž rozpouští v případě, že pro druhé
volby není navržen žádný kandidát.
11. Pokud jsou na kandidátní listině pro opakované volby uvedení noví kandidáti a nikdo opět
nebyl zvolen, vyhlásí AS do dvou týdnů volby nové. Pro tyto volby nemohou být na
kandidátní listinu zařazeni ti uchazeči, kteří se zúčastnili obou předchozích voleb.
12. V případě, že kandidátní listina obsahovala dva kandidáty a nikdo nezískal nadpoloviční
většinu hlasů všech členů AS,
a. proběhne téhož dne druhé kolo voleb, do kterého postupuje kandidát s vyšším
počtem hlasů. Získají-li oba kandidáti v prvním kole voleb stejný počet hlasů,
rozhodne o postupujícím do druhého kola los. Losování řídí předseda volební
komise;
b. nezíská-li ve druhém kole voleb vybraný kandidát nadpoloviční většinu hlasů
všech členů AS, vyhlásí AS do dvou týdnů nové volby;
c. opakované volby děkana proběhnou podle bodu 10 písm. b) a c) a bodu 11.
13. V případě, že kandidátní listina obsahovala tři a více kandidátů a žádný z nich nezískal při
hlasování nadpoloviční většinu hlasů
a. proběhne ještě téhož dne druhé kolo, do kterého postupují kandidáti se dvěma
nejvyššími počty hlasů z prvého kola;
b. pokud jeden z kandidátů získal nejvíce hlasů, ale nikoliv nadpoloviční většinu
a další dva, případně více kandidátů získalo stejný počet hlasů, uskutečňuje se
následně mezi nimi mezivolba a do druhého kola postupuje kandidát, který získal
nejvíce hlasů;
c. pokud mezivolba nerozhodla o postupujícím kandidátovi, následuje po přestávce
další mezivolba;
d. nedojde-li k rozhodnutí ani v opakované mezivolbě, postupuje do druhého kola
voleb kandidát určený na základě losování. Losování provádí předseda volební
komise;
e. další průběh voleb se řídí ustanovením bodu 12;
f. nezíská-li žádný z kandidátů nejvíce hlasů, ale tři, případně více kandidátů získalo
stejný počet hlasů, jsou kandidáti s menším počtem hlasů, pokud existují, vyřazeni.

Zbylí kandidáti postupují do mezivolby. Další průběh voleb se řídí ustanoveními
bodu 13, písm. a) až e);
g. pokud mezivolba neurčí dva kandidáty s největším počtem hlasů, rozhoduje
o dvou kandidátech postupujících do druhého kola los. Losování provádí předseda
volební komise. Další průběh voleb se řídí odstavcem 12.

Část šestá
NÁVRH NA ODVOLÁNÍ DĚKANA
1. Návrh na odvolání děkana může podat kterýkoliv člen AS. Návrh na odvolání děkana
musí být předložen písemně spolu s uvedením důvodů.
2. AS posuzuje nejprve přípustnost návrhu. O přípustnosti návrhu se hlasuje tajným
hlasováním podle hlasovacích pravidel AS. Není-li návrh přípustný, AS jej odmítne; o
odmítnutém návrhu se dále nejedná. Není-li návrh na odvolání děkana odmítnut,
postupuje se dále podle odstavce 3.
3. Na příštím zpravidla mimořádném zasedání AS se uskuteční vlastní projednání návrhu na
odvolání děkana. Děkanovi se zaručuje příprava na toto zasedání v délce nejméně 15 dnů.
V rozpravě se děkan vyjádří k důvodům návrhu a má právo pokládat osobám, které návrh
vznesly, otázky týkající se těchto důvodů.
4. Bezprostředně po skončení rozpravy následuje tajné hlasování o návrhu na odvolání
děkana.
5. Návrh na odvolání děkana je přijat, jestliže pro něj hlasovaly nejméně 3/5 všech členů AS,
tj. v daném případě z 18 členného AS nejméně 11 členů.
6. V případě, že návrh na odvolání děkana byl podle bodu 5 přijat, AS oznámí tuto
skutečnost rektorovi OU.
Část sedmá
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Změny ve znění tohoto Volebního a jednacího řádu AS PdF OU lze provést jen se
souhlasem nadpoloviční většiny AS. Návrh na změnu může podat kterýkoliv člen AS.
2. Zrušuje se Volební a jednací řád AS PdF OU ze dne 13.9.2004.
3. Tento Volební a jednací řád AS PdF OU byl schválen AS PdF dne 24. 6. 2013.
4. Tento Volební a jednací řád AS PdF OU byl schválen AS OU dne 16.9.2013 a tímto dnem
nabývá platnosti a účinnosti.

