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2               Vnitřní předpis PdF UP č. PdF-A-17/01-N01 

 
 

Novela č. 1 
Jednacího řádu  

Akademického senátu Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci 

 
 

Preambule 
 

1) Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci (dále jen „AS PdF“), v průběhu 
roku 2020 uskutečnil některá zasedání v režimu on-
line účasti svých členů, a to na základě zákona č. 
188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání 
a rozhodování na vysokých školách v roce 2020  
a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů. 
Tento zákon pozbývá platnosti s koncem roku 2020. 

2) Současná epidemiologická situace, její možné 
prodlužování, ale i existence dalších objektivních 
skutečností, které mohou v budoucnu nastat, 
vyžadují, aby i v roce 2021 a dále bylo v případě 
potřeby možno uskutečnit jednání AS PdF UP bez 
osobní přítomnosti členů tohoto orgánu, za použití 
prostředků dálkové komunikace, tzv. zasedání s on-
line účastí.  

3) Z výše uvedených důvodů je nutnou podmínkou 
úprava Jednacího řádu AS PdF UP dále uvedeným 
způsobem. 

 
 

Článek 1 
Změny 

 
Za článek 14 se vkládá nový článek 14a následujícího 
znění: 

 
„Článek 14a 

Zasedání s on-line účastí 
 

1) V odůvodněných případech lze uspořádat zasedání AS 
PdF prostřednictvím prostředku dálkové komunikace 
(dále i jen „on-line účast“). Zvolený prostředek 
dálkové komunikace musí umožnit synchronní 
interakci mezi senátory navzájem a ověření identity 
senátora vizuálně nebo v nezbytných případech jen 
verbálně. 

2) O konání zasedání AS PdF s on-line účastí senátorů 
rozhoduje AS PdF na předchozím zasedání nebo 
předseda AS PdF s přihlédnutím k aktuální situaci,  
a to nejpozději při rozesílání pozvánky na zasedání. 
V obou případech musí být v pozvánce uvedeno, že se 
jedná o zasedání s on-line účastí, a dále všechny 
podstatné informace pro přihlášení ke zvolenému 
prostředku dálkové komunikace. 

3) Zasedání lze konat i kombinovaně, kdy část senátorů 
zasedá prezenčně a část senátorů se účastní on-line.  

4) On-line účast senátora je zaznamenána v zápise ze 
zasedání AS PdF s poznámkou „účast on-line“.  

5) V případech tajného hlasování AS PdF musí zvolené 
prostředky dálkové komunikace umožnit senátorovi 
vykonání tajného hlasování, byť i s využitím dalších 
podpůrných distančních (dálkových) forem digitálně 
ověřitelného anonymního záznamu hlasování 
v reálném čase (synchronní forma). V případech 
zasedání, kdy je část senátorů účastna on-line, hlasují 
všichni senátoři zvoleným prostředkem dálkové 
komunikace. Ostatní hlasování je provedeno 
způsobem umožňujícím potvrzení a záznam projevu 
vůle každého senátora. 

6) Předseda AS PdF je povinen zajistit, aby zasedání 
uskutečněné výhradně s on-line účastí bylo veřejně 
přístupné. 

7) Ostatní ustanovení tohoto řádu zůstávají v platnosti  
i pro zasedání s on-line účastí a použijí se přiměřeně.“ 

 
 

Článek 2 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Tato novela byla schválena AS PdF dle § 27 odst. 1 

písm. b) zákona o vysokých školách dne 2. prosince 
2020 a Akademickým senátem UP dle § 9 odst. 1 písm. 
b) bodu 2 zákona o vysokých školách dne 17. prosince 
2020. 

2) Tato novela nabývá platnosti dnem jejího vydání   
a účinnosti dnem 15. března 2021.  

 
 
 
 
 

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., v. r.  
děkanka Pedagogické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci 
 
 
 
 
 

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., v. r. 
předseda Akademického senátu 

Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci 


