
PEDAGOGICKÁ 
FAKULTA 

Č. j.: MU-IS/38878/2017/504271/PdF-l 

Jednací řád Akademického senátu 
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 

(ve znění účinném od 10. 10. 2017) 

Článek 1 

Základní ustanovení 

(1) Jednací řád Akademického senátu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen 

AS PdF MU) je vnitřním předpisem AS PdF MU, který je v souladu se Statutem PdF MU 

(2) Tento jednací řád upravuje v souladu se Statutem PdF MU 

a) výkon členství a zabezpečení činnosti AS PdF MU, 

b) uspořádání AS PdF MU, 

c) pravidla jednání AS PdF MU, 

d) dokumentační činnosti AS PdF MU a informování o ní. 

(1) Členství v AS PdF MU a výkon funkce člena AS PdF MU jsou nezastupitelné 

a neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana a proděkana, ředitele ústavu a dále 

s funkcí kvestora, kancléře a tajemníka fakulty. 

(2) Člen AS PdF MU má při zasedání AS PdF MU právo předkládat své návrhy, podněty 

a připomínky a požadovat jej ich řešení a rozhodovat o nich. 

(3) Členové AS PdF MU jsou do své funkce voleni podle volebního řádu upravujícího volby 

do AS PdF MU. 

(4) Náklady na činnost AS PdF MU jsou hrazeny z rozpočtu PdF MU. 

Článek 2 

Výkon členství a zabezpečení činnosti AS PdF MU 
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Článek 3 

Uspořádání AS PdP MU 

(1) AS PdF MU se vnitrně člení na komoru akademických pracovníků a na studentskou 

komoru. 

(2) V čele AS PdF MU stojí předseda volený z řad členů komory akademických pracovníků 

nadpoloviční většinou všech členů AS PdF MU. 

(3) Předsedovi senátu přísluší: 

a) svolávat, zahajovat, řídit, přerušovat a ukončovat zasedání AS PdF MU; 

b) pořizovat nebo dávat pořídit zápis ze zasedání AS PdF MU; 

c) podepisovat vnitřní předpisy fakulty a usnesení AS PdF MU a dbát o jejich 

provádění; 

d) zastupovat AS PdF MU na jednáních kolegia děkana. 

(4) Prvním místopředsedou AS PdF MU je předseda studentské komory. Předsedu 

studentské komory volí ze svých řad členové studentské komory. 

(5) Předseda komory akademických pracovníků je druhým místopředsedou AS PdF MU. 

Předsedu komory akademických pracovníků volí ze svých řad členové komory 

akademických pracovníků. 

(6) Předseda společně s místopředsedy: 

a) stanovuje termíny řádných zasedání AS PdF MU; 

b) připravuje pořad jednání AS PdF MU; 

c) předkládá akademické obci zprávy o činnosti AS PdF MU, a to nejméně jednou 

ročně. 

(7) Jestliže předsedovi AS PdF MU okolnosti brání vykonávat jeho oprávnění a povinnosti , 

zastupuje jej v plném rozsahu místopředseda. 

(8) AS PdF MU si zřizuje jako své poradní orgány komise. Stálými komisemi AS PdF MU 

jsou: 

a) legislativní komise, 

b) ekonomická komise, 

c) informační komise. 

(9) AS PdF MU zřizuje svým usnesením další stálé nebo dočasné komise. Přitom vymezí 

jej ich složení. Komise je zastoupena alespoň dvěma členy z řad studentské komory. 

Komise si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu. Komise je způsobilá se usnášet 

při účasti nadpoloviční většiny členů komise. Zasedání komise se může účastnit předseda 

AS PdF MU s hlasem poradním. 
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Článek 4 

Pravidla jednání AS PdF MU 

(1) Ustavující zasedání svolává předseda končícího AS PdF MU nejpozději do 21. ledna roku 

následujícího po roku voleb. Na programu ustavujícího zasedání je zejména souhrnná 

zpráva o výsledku voleb, volba předsedy AS PdF MU a příprava ustavení stálých komisí dle 

ČI. 3. odst. 8. 

(2) Řádné zasedání AS PdF MU se koná nejméně dvakrát za semestr. 

(3) Mimořádné zasedání AS PdF MU svolává jeho předseda (v době jeho nepřítomnosti 

místopředseda), a to podle svého uvážení, nebo na žádost: 

a) nejméně jedné čtvrtiny členů AS PdF MU; 

b) nejméně jedné čtvrtiny akademických pracovníků fakulty; 

c) nejméně jedné desetiny studentů fakulty; 

d) děkana, případně proděkana. 

(4) Žádost o svolání mimořádného zasedání AS PdF MU se předkládá písemně předsedovi 

AS PdF MU a její součástí jsou návrhy k projednání. Termín zasedání stanovuje předseda, 

a to tak, aby se zasedání konalo nejdříve tři dny od oznámení termínu a zároveň nejpozději 

čtrnáct dnů po předložení žádosti. V případě svolání mimořádného zasedání AS PdF MU na 

žádost rektora, případně děkana stanovuje předseda AS PdF MU termín zasedání tak, aby 

se konalo bezodkladně. 

(5) AS PdF MU je způsobilý se usnášet, nevyplývá-li ze zákona 111/1998, o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů, něco jiného, je-l i přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 

(6) Návrhy bodů k projednání jsou předkládány nejpozději 7 dnů před zasedáním 

předsedovi AS PdF MU nebo jím pověřené osobě, kteří je zveřejní způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

(7) AS PdF MU návrh předložený po lhůtě neprojedná, pokud s projednáním nesouhlasí 

alespoň jedna čtvrtina přítomných. 

(8) O každém návrhu se rozhoduje hlasováním. O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém 

byly předloženy. Usnesení je přijato, jestliže se pro ně vyslovi la většina přítomných členů, 

pokud není zákonem a tímto řádem určeno j inak. 

(9) O návrzích uvedených v § 27 odst. 1, písmeno g), se AS PdF MU usnáší tajným 

hlasovánírriT 
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(10) Tajně nebo po jménech se v AS PdF MU hlasuje vždy, pokud o to požádá kterýkoliv 

člen AS PdF MU. Tajně se hlasuje hlasovacími lístky, veřejně zdvižením ruky. 

(11) Ke schválení usnesení týkajícího se změny vnitřních předpisů PdF MU a o zřízení, 

sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť je zapotřebí souhlasu 

nejméně dvoutřetinové většiny přítomných členů AS PdF MU a současně je zapotřebí ve 

věcech podle odst. 12 tohoto článku souhlasu většiny obou komor podle odst. 12 tohoto 

článku. Ke schválení dalších usnesení dle § 27 zákona o vysokých školách je třeba 

nadpoloviční většiny přítomných členů AS PdF MU, nestanoví-li zákon j inak. V ostatních 

případech je ke schválení usnesení třeba prosté většiny přítomných členů AS PdF MU. 

(12) Souhlasu většiny přítomných členů každé z komor AS PdF MU je zapotřebí u usnesení 

ve věcech: 

a) Statutu PdF MU 

b) Volebního řádu AS PdF MU 

c) Jednacího řádu AS PdF MU 

d) Disciplinárního řádu pro studenty PdF MU 

(13) Způsob projednávání a přijetí návrhu na kandidáta na funkci děkana upravuje příloha 

č. 1 Statutu PdF MU. 

(14) Zasedání AS PdF MU jsou veřejně přístupná. 

(15) Na zasedání AS PdF MU mají právo vystoupit, kdykoliv o to požádají: 

a) rektor nebo v jeho zastoupení prorektor; 

b) kvestor; 

c) předseda AS MU nebojím pověřený člen AS MU; 

c) děkan nebo v jeho zastoupení proděkan; 

d) tajemník; 

e) člen AS MU volený z řad členů akademické obce Pedagogické fakulty MU. 

(16) Předkladatel návrhu má právo vystoupit při jeho projednávání. Další osoby mohou 

vystoupit se souhlasem předsedy AS PdF MU. 

(17) Pozvánka s pořadem jednání a písemné podklady musí být členům AS PdF MU 

zpřístupněny nejméně 7 dní před zasedáním způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

V mimořádných a naléhavých případech se AS PdF MU může usnést, že projedná 

i podklady, jež byly předloženy přímo na zasedání (písemně nebo ústně) s výjimkou 

podkladů k rozhodnutí podle § 27 odst. 3 zákona o vysokých školách. 
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Článek 5 

Dokumentace činnosti AS PdF MU 

(1) Do elektronického archivu AS PdF MU (dále jen „archiv") se ukládají podrobné zápisy 

zjednání AS PdF MU včetně usnesení AS PdF MU. Dále se do archivu mohou uložit i jiné 

materiály vztahující se k činnosti AS PdF MU. 

(2) Zápis ze zasedání AS PdF MU pořizuje ve spolupráci s předsedajícím pověřený 

pracovník děkanátu. 

(3) Texty jsou do archivu ukládány nejpozději 21 . den po zasedání AS PdF MU. 

(4) Archiv je veřejně přístupný a je povoleno z něj pořizovat výpisy a kopie. 

(1) Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dnem schválení AS MU a účinnosti dnem 

zveřejnění v části internetových stránek PdF MU. 

(2) Tento vnitřní předpis ruší část druhou Volebního a jednacího řádu AS PdF MU 

schváleného AS PdF MU dne 20. 5. 2014 a AS MU dne 13. 10. 2014. 

(3) Tento vnitřní předpis schválil Akademický senát PdF MU dne 6. 6. 2017 

(4) Tento vnitřní předpis MU schválil Akademický senát MU dne 9. 10. 2017 

V Brně 10. 10. 2017 

Článek n 

Závěrečná ustanovení 

doc. PhEÍr. Jiří Němec, Ph.D. 

děkan Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity 

Mgr. Martin Vrubel , Ph.D. 

předseda Akademického senátu 
Pedagogické fakulty Masarykovy 

univerzity 
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