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2               Vnitřní předpis PdF UP č. PdF-A-17/05-N01 

 
 

Novela č. 1 
Jednacího řádu Vědecké rady  

Pedagogické fakulty Univerzity Palackého  
v Olomouci  

ze dne 24. května 2017 

 
 

Článek 1 
Předmět novely 

 

Článek 1 Jednacího řádu Vědecké rady Pedagogické 

fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 24. 

května 2017 je doplněn o odstavec: 

„(9) V případě, kdy by z důvodu opatření orgánů veřejné 

správy souvisejících s krizovou situací nebo  

z důvodů jiných objektivních skutečností, zejména 

mimořádných událostí značného rozsahu, 

byla znemožněna osobní přítomnost většího počtu 

členů VR PdF UP, může předseda VR PdF UP svolat 

zasedání VR PdF UP konané formou 

videokonference nebo kombinace videokonference  

a osobní přítomnosti. Při hlasování VR PdF UP musí 

být u členů, kteří se zasedání VR PdF UP účastní 

formou videokonference, technicky umožněno 

ověření jejich identity a zajištěna tajnost jejich 

hlasování v případech, kdy je tak stanoveno 

zákonem nebo tímto řádem.“ 

 
 

Článek 2 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato novela Jednacího řádu Vědecké rady 

Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
ze dne 24. května 2017 č. PdF-A-17/05 byla schválena 
podle čl. 4 odst. 1 Statutu Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci a v souladu s § 27 
odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon  
o vysokých školách) Akademickým senátem 
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
dne 2. 12. 2020. 

2. Dnem schválení této novely Akademickým senátem 
Univerzity Palackého v Olomouci je novelizován 
Jednací řád Vědecké rady Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci ve znění pozdějších 
změn a doplňků. 

3. Ostatní ustanovení Jednacího řádu Vědecké rady 
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
ze dne 24. května 2017 č. PdF-A-17/05 ve znění 
pozdějších změn a doplňků zůstávají beze změn. 

4. Tato novela Jednacího řádu VR PdF UP nabývá 
platnosti dnem jejího vydání  a účinnosti dnem  
15. března 2021.
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