JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU
FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UNIVERZITY JANA EVAGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ
NAD LABEM
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Akademický senát Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem (dále jen „AS FUD“) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem
podle § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
2. Jednací řád AS FUD (dále jen „řád“) upravuje organizační strukturu AS FUD, způsob volby
předsedy a místopředsedy AS FUD a pravidla jednání AS FUD.
3. AS FUD je dvoukomorový. Skládá se z akademické komory (dále jen „AKAS“) a studentské
komory (dále jen „SKAS“). Počet členů AS FUD, AKAS a SKAS stanoví Statut FUD.
Čl. 2
Předseda a místopředseda
1. Předseda a místopředseda AS FUD jsou voleni na ustavujícím zasedání AS FUD a dále na
řádném zasedání AS FUD v případě uvolnění těchto funkcí v průběhu funkčního období AS FUD
nebo v případě, kdy se je nepodařilo zvolit na ustavujícím zasedání.
2. V případě uvolnění funkce předsedy AS FUD v průběhu funkčního období AS FUD nebo
v případě, kdy se nepodařilo zvolit předsedu AS FUD na ustavujícím zasedání, je výkonem funkce
předsedy AS FUD do doby jeho zvolení pověřen místopředseda AS FUD, v případě nezvolení
předsedy AS FUD na ustanovujícím zasedání je pověřen nejstarší člen AS FUD.
3. Způsob volby předsedy a místopředsedy AS FUD upravuje čl. 3, odst. 5
4. Předseda AS FUD zejména:
a) připravuje, svolává a řídí zasedání AS FUD,
b) podepisuje zápisy ze zasedání AS FUD, dokumenty a listiny vydané AS FUD,
c) prezentuje usnesení AS FUD Akademické obci FUD.
5. Předsedu AS FUD v jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda. V případě nepřítomnosti
místopředsedy zastupuje předsedu člen AS FUD předsedou pověřený.
Čl. 3
Svolání ustavujícího zasedání
1. Ustavující zasedání nově zvoleného AS FUD lze svolat jen tehdy, pokud ve volbách do AS FUD
byli zvoleni všichni členové AS FUD.

2. Předseda volební komise svolá ustavující zasedání tak, aby se uskutečnilo do 30 kalendářních
dnů od začátku funkčního období nově zvoleného AS FUD. Pokud tak předseda volební komise
neučiní, svolá ustavující zasedání děkan FUD.
3. Přizvanými účastníky ustavujícího zasedání s hlasem poradním jsou předseda odstupujícího AS
FUD a předseda volební komise.
4. Ustavující zasedání řídí do zvolení předsedy AS FUD předseda odstupujícího AS FUD nebo jím
pověřený člen Akademické obce FUD. Nepodaří – li se na ustavujícím zasedání zvolit předsedu AS
FUD, ujme se řízení ustavujícího zasedání nejstarší člen AS FUD.
5. Volba předsedy a místopředsedy AS FUD probíhá tajným hlasováním hlasovacími lístky. Volba
může být vícekolová. Všechna kola jedné volby musí proběhnout na jednom zasedání AS FUD.
Volbu předsedy a místopředsedy řídí tříčlenná volební komise složená pro tento účel ze členů AS
FUD. Předseda a místopředseda AS FUD jsou zvoleni, pokud je zvolí prostá většina senátorů.

Čl. 4
Povinnosti členů AS FUD
1. Členové AS FUD jsou povinni účastnit se všech zasedání, aktivně se na nich podílet a odpovědně
plnit uložené úkoly. Pokud se nemohou ze závažných důvodů některého zasedání zúčastnit, jsou
povinni svoji neúčast omluvit předsedovi AS FUD, a to ještě před zasedáním AS FUD, kterého se
nezúčastní, nebo výjimečně do konce druhého pracovního dne po zasedání AS FUD.
2. Každý člen AS FUD je povinen předsedovi AS FUD předat svoji aktuální elektronickou adresu a
informovat ho o případných změnách.
3. Každý člen AS FUD je povinen neprodleně informovat předsedu AS FUD v případě, že jeho
členství v AS FUD zaniká. Zánik členství v AS FUD upravuje Volební řád AS FUD.
Čl. 5
Pravidla zasedání
1. Řádná zasedání AS FUD se konají v termínech schálených AS FUD, nejméně však dvakrát za
semestr. Mimořádné zasedání se koná na žádost děkana, rektora nebo požádá – li o to minimálně
jedna třetina členů senátu.
2. Zasedání AS FUD jsou veřejně přístupná.
3. Zasedání AS FUD svolává předseda písemnou nebo elektronickou formou. Mimořádné zasedání
je předseda povinen svolat na žádost děkana nebo rektora neprodleně a na žádost jedné třetiny členů
senátu nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení žádosti. Pokud tak neučiní, svolá zasedání
místopředseda.
4. Svolání zasedání obsahuje zejména informaci o místě a datu konání, čase zahájení a návrh
programu jednání.

5. Svolání mimořádného zasedání je zveřejněno nejméně 2 kalendářní dny předem na internetové
stránce FUD a musí být též všem členům AS FUD doručeno elektronickou poštou nejméně 2
kalendářní dny před datem jeho konání.
6. Zasedání AS FUD řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda, případně předsedou
pověřený člen AS FUD.
7. Na začátku zasedání AS FUD se projedná především program zasedání. Projednání každého
bodu programu se skládá z úvodního slova předkladatele nebo jím pověřené osoby, rozpravy
účastníků zasedání AS FUD k předloženému návrhu nebo projednávané záležitosti, případně
rozpravy k formulaci usnesení a hlasování o usnesení AS FUD.
8. Děkan nebo v jeho zastoupení proděkan FUD mají právo vystoupit na zasedání AS FUD
kdykoliv o to požádají. Stejné právo má také rektor nebo v jeho zastoupení prorektor, předseda AS
UJEP či jím pověřený člen AS UJEP.
Čl. 6
Předkládání návrhů
1. Návrhy na projednání předkládá AS FUD jejich předkladatel v listinné a elektronické podobě, a
to prostřednictvím předsedy AS FUD.
2. Návrhy na projednání dalších zásadních záležitostí, obdobných těm, které jsou uvedeny v § 27,
odst. 3, předkládá AS FUD děkan v listinné či elektronické podobě, a to prostřednictvím předsedy
AS FUD.
3. Návrhy na projednání záležitostí, které nejsou uvedeny v odstavcích 1 a 2, mohou
prostřednictvím předsedy AS FUD předkládat členové AS FUD. Forma těchto návrhů může být
podle povahy předmětné záležitosti listinná či elektronická. Takto předložené návrhy zařadí
předseda AS FUD na program nejbližšího zasedání AS FUD.
4. Děkan a členové AS FUD mohou předkládat návrhy k projednání záležitostí, které nejsou
uvedeny v odstavcích 1 a 2, také ústně přímo na zasedání AS FUD při projednávání programu
probíhajícího zasedání nebo předběžného programu následujícího zasedání.
5. Předkládání návrhů souvisejících s volbou kandidáta na jmenování děkanem se řídí Statutem
FUD.
6. Předkládání návrhů na odvolání děkana z funkce se řídí čl. 7. Odstavce 2 až 4 tohoto článku se
pro předkládání těchto návrhů nepoužijí.

Čl. 7
Návrh na odvolání děkana
1. Návrh na odvolání děkana z funkce může podat skupina nejméně 30 členů Akademické obce
FUD nebo nadpoloviční většina všech členů AS FUD, kde většinu tvoří členové AKAS. Návrh
musí být podán v písemné formě s podrobným zdůvodněním. Písemnou formou se rozumí jak
listinné, tak elektronické podání.

2. Akademický senát si vyžádá písemné vyjádření děkana a toto vyjádření i návrh na odvolání
děkana z funkce projedná a posoudí.
3. O návrhu na odvolání děkana z funkce rozhodne AS FUD tajným hlasováním. Návrh je
schválen, hlasují-li pro něj nejméně tři pětiny všech členů AS FUD.
4. Podklady k rozhodnutí AS FUD o návrhu na odvolání děkana musí být zpřístupněny členům
Akademické obce FUD nejméně 7 kalendářních dnů před jejich projednáváním v AS FUD na
webové stránce FUD
Čl. 8
Usnášení
1. AS FUD je usnášeníschopný, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. AS FUD se usnáší zpravidla veřejným hlasováním. Tajným hlasováním se usnáší:
a) je – li tajné hlasování určeno zákonem nebo vnitřním předpisem FUD nebo
b) pokud se tak AS FUD usnese.
3. Usnesení AS FUD je platné, hlasuje – li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů AS FUD.
Výjimky tvoří hlasování per rollam (odstavec 4), volba kandidáta na jmenování děkanem, odvolání
děkana (čl. 7 odst. 3) a volba a odvolání předsedy a místopředsedy AS FUD.
4. O věcech, které nesnesou odkladu a o nichž není předepsáno tajné hlasování, se může AS FUD
usnést na základě hlasování prostřednictvím elektronické pošty (dále „per rollam“). Návrh na
usnesení per rollam musí být odeslán na elektronické adresy všech členů AS FUD. Usnesení per
rollam je přijato, vysloví – li se pro návrh nadpoloviční většina všech členů AS FUD tak, aby jejich
jednoznačné a kladné stanovisko bylo ve stanoveném termínu odesláno na elektronické adresy
všech členů AS FUD. Pokud se člen AS FUD k hlasování nevyjádří ve stanovéném termínu, platí,
že se zdržel hlasování.
Čl. 9
Zápis ze zasedání
1. Zápis ze zasedání AS FUD pořizuje ten, kdo řídí zasedání.
2. Zápis se zašle elektronickou poštou všem členům AS FUD a současně se zpřístupní členům
Akademické obce FUD na webové stránce FUD.
3. Zápis ze zasedání AS FUD obsahuje zejména:
a) datum a čas konání zasedání,
b) seznam přítomných členů AS FUD i dalších účastníků zasedání,
c) seznam nepřítomných členů AS FUD,
d) program zasedání,
e) usnesení a vyjádření AS FUD k jednotlivým předloženým návrhům nebo projednávaným
záležitostem včetně uvedení způsobu a výsledku hlasování.
4. Přílohy ze zasedání AS FUD tvoří zejména:
a) prezenční listina s podpisy přítomných členů a
b) jiné písemné materiály podle usnesení AS FUD.
5. Každý člen AS FUD, případně komora AS FUD, má právo uvést do zápisu ze zasedání AS FUD
svoje stanovisko k přijatému usnesení nebo projednané záležitosti.

Čl. 10
Kontakt s Akademickou obcí FUD
Členové Akademické obce FUD se obracejí se svými podněty, připomínkami a dotazy na AS FUD
prostřednictvím jimi volených zástupců v AS FUD nebo je podávají přímo předsedovi AS FUD.
Čl. 11
Přechodná ustanovení
Předkládání návrhů podle čl. 6, odst. 5 se řídí čl. 5 volebního a jednacího řádu AS FUD
schváleného AS UJEP 27. 11. 2007, a to do doby, než vstoupí v platnost nový Statut FUD.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty umění a designu Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem schválený Akademickým senátem Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne 27. 11. 2007 ve znění pozdějších změn
2. Návrh tohoto řádu byl schválen AS FUD dne 12. 4. 2017.
3. Tento řád byl schválen Akademickým senátem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem 28. 6. 2017
4. Tento řád nabývá platnosti dnem schválení AS UJEP.
5. Tento řád nabývá účinnosti 10. dnem po nabytí platnosti.

doc. MgA. Pavel Mrkus
děkan FUD UJEP

