
Vnitřní předpisy FF 

Jednací řád Akademického senátu FF MU 

  

I. Základní ustanovení 

Tento jednací řád vymezuje pravidla činnosti Akademického senátu Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity (dále jen „AS“). Základní funkce a pravomoci Akademického senátu 
jsou vymezeny ve Statutu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen „FF“) 

II. Členství v Akademickém senátu 

1. Členové AS jsou do své funkce voleni podle volebního řádu. 

2. Členství v Akademickém senátu FF zaniká 

a) uplynutím funkčního období senátu. 

b) skončením funkčního období podle § 26 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školáchc) zánikem členství v akademické obci; členství studenta v AS, jemuž bylo 
studium ukončeno nebo byl ze studia vyloučen, zaniká až marným uplynutí lhůty pro 
podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí, jímž mu bylo ukončeno studium anebo jímž 
byl vyloučen ze studia. Členství studenta v AS zaniká rovněž dnem, kdy bylo studentovi 
bylo doručeno rozhodnutí o zamítnutí žádosti o přezkoumání rozhodnutí podle věty 
předchozí, pokud bylo rozhodnutí o nepřijetí ke studiu vydáno a uvedená osoba podala 
žádost o přezkoumání tohoto rozhodnutí. 

c) zvolením nebo jmenováním do funkce neslučitelné s členstvím v Akademickém senátu 

d) vzdáním se členství 

e) odvoláním člena senátu, pokud se třikrát za funkční období nezúčastní jednání senátu 
bez řádné písemné nebo elektronicky podané omluvy 

3. Ustanovení odstavce 2 písm. c) se nepoužije v případě studenta, který řádně ukončí 
veškerá svá studia ve studijních programech uskutečňovaných na Filozofické fakultě MU, ale 
nejpozději v den, kdy ukončí poslední z nich, dojde FF přihláška ke studiu v dalším studijním 
programu navazujícím na program, který byl ukončen jako poslední, uskutečňovaném touto 
fakultou. Za takového předpokladu tato osoba pokračuje v původním funkčním období člena 
Akademického senátu FF, na něž byla zvolena; její členství v Akademickém senátu FF však 
skončí dnem, kdy 

a) měla stanoven termín zápisu do dalšího studijního programu uvedeného ve větě první, 
pokud do něj byla přijata, ale nezapsala se, 

b) marně uplynula lhůta pro podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke 
studiu v dalším studijním programu uvedeném ve větě první, pokud bylo takové 
rozhodnutí vydáno, 

c) jí bylo doručeno rozhodnutí o zamítnutí žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí 
ke studiu v dalším studijním programu uvedeného ve větě první, pokud bylo rozhodnutí 
o nepřijetí ke studiu vydáno a uvedená osoba podala žádost o přezkoumání tohoto 
rozhodnutí, 

d) podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve. 

Zánik členství kteréhokoliv člena Akademického senátu konstatuje předseda senátu. 

III. Práva a povinnosti členů Akademického senátu 

1. Člen Akademického senátu FF MU má povinnost účastnit se jednání senátu a plnit 
uložené úkoly. 



2. Člen senátu má právo předkládat k projednání své návrhy, podněty a připomínky spadající 
do pravomoci senátu a požadovat jejich řešení. Považuje-li to za nutné, může po konzultaci 
s předsedou AS přizvat k projednání daného bodu i člena akademické obce, který není 
členem senátu, se souhlasem předsedy pak i nečlena akademické obce. 

3. Člen Akademického senátu FF MU má právo platného hlasu ve všech otázkách senátem 
projednávaných. 

4. Člen Akademického senátu FF MU odpovídá za výkon své funkce té části akademické 
obce, která jej volila. 

5. Člen Akademického senátu FF MU se může během funkčního období ze závažných 
důvodů vzdát své funkce. Svoji rezignaci oznámí písemně předsedovi senátu. 

IV. Pravidla jednání Akademického senátu FF MU 

1. Řádná zasedání Akademického senátu FF MU se konají dle potřeby, nejméně však 
dvakrát za semestr. Pozvánky na zasedání senátu s uvedením programu se doručují týden 
před zasedáním. V téže lhůtě je nutno doručit další podklady potřebné pro jednání senátu. 

2. Mimořádná zasedání Akademického senátu FF MU svolává předseda, za jeho 
nepřítomnosti místopředseda, na žádost: 

a) nejméně jedné čtvrtiny všech členů Akademického senátu, 

b) nejméně jedné čtvrtiny všech učitelů FF MU, 

c) nejméně jedné desetiny všech studentů FF MU, 

d) děkana nebo zastupujícího proděkana, 

e) rektora nebo zastupujícího prorektora. 

Mimořádné zasedání se koná do deseti kalendářních dnů od doručení žádosti. 

3. Akademický senát FF MU je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech 
jeho členů. V průběhu celého jednání senátu sleduje jeden z místopředsedů počet 
přítomných. Pokud se senát nesejde v usnášeníschopném počtu nebo pokud kdykoliv 
během jednání poklesne počet přítomných pod hranici nadpoloviční účasti, prohlásí 
předseda senátu jednání za ukončené. 

4. Doba jednání řádných zasedání senátu se omezuje na 3 hodiny. Nedojde-li z časových 
důvodů k projednání některého z bodů, jeho projednání se přesune na nejbližší zasedání 
AS. Není-li některý bod jednání připraven, neprojednává se. 

5. O každém návrhu rozhoduje senát hlasováním. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj 
nadpoloviční většina přítomných senátorů, a to za podmínky, že je zasedání AS 
úsnášeníschopné.  O protinávrzích se hlasuje počínaje od posledního z nich. V naléhavých 
případech může hlasování proběhnout elektronickou formou. Elektronické hlasování 
probíhá v Informačním systému MU. Hlasování vyhlásí předseda AS FF.  Celkový výsledek 
a hlasy jednotlivých senátorů jsou zveřejněné v IS MU v rámci IS aplikace „e-volby“. Tuto 
formu hlasování nelze použít pro hlasování podléhající § 27, odst. 3 zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách. S předmětem hlasování musejí být členové Akademické obce 
Filozofické fakulty seznámeni elektronickou formou i na úřední desce AS nejméně pět dnů 
před zahájením hlasování. V této lhůtě mohou členové Akademické obce Filozofické 
fakulty k předmětu hlasování rovněž podávat své připomínky, a to členům legislativní 
komise AS, jeho předsedovi nebo místopředsedům. 

6. K schválení usnesení týkajícího se statutu fakulty, organizační struktury fakulty, rozdělení 
finančních prostředků fakulty a otázek personálních je třeba dvoutřetinové většiny 
hlasujících členů, v ostatních případech prosté většiny hlasujících členů. 

7. Usnesení senátu, s nímž děkan nesouhlasí, děkan neprovede a tuto skutečnost se 
zdůvodněním nejpozději do 15 dnů sdělí předsedovi. Senát pak jedná o záležitosti znovu. 



K schválení usnesení je v tomto případě  zapotřebí dvoutřetinové většiny všech členů 
senátu. Toto usnesení děkan provede. 

8. Hlasování je veřejné nebo tajné. Tajným hlasováním se rozhoduje v případech návrhu na 
jmenování děkana či na jeho odvolání z funkce, dále pak, jestliže o to požádá kterýkoli člen 
Akademického senátu. 

9. Jednání senátu se může účastnit každý člen akademické obce fakulty, avšak pouze jako 
pozorovatel. Účastní-li se jednání senátu jako pozorovatel některý z akademických 
funkcionářů fakulty či Masarykovy univerzity, má právo se k projednávaným bodům vyjádřit. 

10. Předsednictvo senátu může podle potřeby pozvat k projednávání některých otázek další 
hosty. Hosté pozvaní předsednictvem senátu nebo přizvaní na zasedání na základě bodu 
III/2 se účastní jednání senátu o příslušném bodu programu, nemají však hlasovací právo. 

11. Každý člen akademické obce má právo předkládat senátu návrhy k projednávání. Návrhy 
se předkládají kterémukoliv členu senátu. 

12. Každý člen AS a děkan (zastupující proděkan) či rektor (zastupující prorektor) mají právo 
podávat návrhy na změnu nebo doplnění pořadu. 

13. Akademický senát FF MU může podle potřeby vytvářet výkonné nebo poradní komise z 
členů i nečlenů Akademického senátu. Jejich předsedou je vždy člen Akademického 
senátu FF MU. Komise pravidelně informují senát o své činnosti. 

14. Smírčí a rozhodčí komise 

a) Smírčí a rozhodčí komise (dále jen komise) je orgánem senátu FF MU. Je ustavena 
proto, aby přispívala ke smírnému řešení konfliktů mezi členy akademické obce a těmto 
konfliktům předcházela. 

b) Členy komise do funkce vybírá a schvaluje senát FF. 

c) Komise je šestičlenná. Tři její členové jsou senátoři z řad studentů, tři z řad učitelů, z 
nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou AS, a v případě rovnosti hlasů má jeho 
hlas rozhodující význam. 

d) Komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dva studenti a alespoň dva učitelé. 
Hlasování komise jsou tajná a jednání jsou neveřejná. Zástupci obou komor senátu 
musejí být zastoupeni paritně. V opačném případě je jeden člen komory, mající početní 
převahu, povinen se hlasování vzdát. 

e) Student či učitel se obrací se svým problémem na komisi až poté, co se neúspěšně 
pokusil jej vyřešit jednáním s tím, koho se problém týká, a poté, co věc nebyla uspokojivě 
vyřešena ani u jeho nadřízeného. V případě sporu mezi učitelem a vedoucím katedry se 
předpokládá, že se učitel obrátí nejprve na děkana. 

f) Komise projednává věci, které jsou jí svěřeny, taktně, diskrétně a s respektem ke všem 
právům a svobodám členů akademické obce. V případě, že se člen akademické obce 
domnívá, že by jednáním s nadřízeným mohl být některý z těchto zřetelů ohrožen, může 
se na komisi obrátit i přímo. 

g) Pokud se předmět jednání komise týká člena komise, rozhoduje komise bez jeho účasti. 

h) O svém jednání komise pravidelně informuje senát. 

i) Rozhodnutí komise je vyjádřením postoje senátu. 

15. Další stálé komise AS jsou legislativní komise a ekonomická komise, které jsou 
poradními orgány AS. 

16. AS může podle potřeb zřídit své další poradní komise. 

V. Závěrečná ustanovení 



(1) Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm b) zákona schválil tento vnitřní předpis AS FF 3. 
dubna 2007.  

(2) Podle ust. § 9 odst. 1 písm b) zákona schválil tento vnitřní předpis Akademický senát 
Masarykovy univerzity dne ……….. 

(3) Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení AS MU.  

 


