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Blíží se jedna z nejvýznamnějších událostí akademického roku

Volby do akademického senátu uP budou zahájeny 25. března
Akademický senát UP na svém zasedání dne 1. 12. 2010 schválil usnesení o vyhlášení voleb do AS UP na 
funkční období 2011-2014 včetně časového harmonogramu jednotlivých úkonů vztahujících se k volbám. 
Jak budou probíhat a proč jsou tak významné?

Co je akademický senát
Jeho funkci lze přirovnat k roli parlamentu – akademic-

ká obec si volí senát jako svůj samosprávný a zastupitelský 
orgán složený ze studentů a akademických pracovníků, je 
tedy institucionálním vyjádřením principu akademických 
svobod. Mezi jeho hlavní pravomoci patří právo navrhovat 
jmenování a odvolání rektora, schvalovat rozpočet, vnitřní 
předpisy a dlouhodobý záměr školy.

Kdo jsou jeho členové
Podle zákona musí mít akademický senát nejméně 

jedenáct členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše 
jednu polovinu tvoří studenti.

Akademický senát UP má 24 členů. Každá fakulta je 
zastoupena dvěma senátory z řad akademických pra-
covníků a jedním z řad studentů. Členem akademického 
senátu nemůže být rektor, prorektor, děkan a proděkan. 
Na funkční období Akademického senátu UP jsou trvale 
zřízeny Legislativní a Ekonomická komise AS UP.

Jednání akademického senátu
Zasedání AS UP jsou veřejně přístupná. Ke každému 

bodu programu AS UP se koná rozprava, v níž jsou opráv-
něni vystoupit kromě senátorů také rektor a navrhovatel 
bodu programu. Předsedající může udělit slovo i dalším 
osobám.

O každém zasedání AS UP se pořizuje zápis. Zápisy se 
ukládají v Kanceláři AS UP a zveřejňují se na internetových 
stránkách UP www.upol.cz/odkazy/organy-up/akademic-
ky-senat-up/zapisy-ze-zasedani/.

Volby do akademického senátu
Senátory volí ze svých řad členové akademické obce 

včetně studentů na tříleté období. Kandidátem na 
senátora může být akademický pracovník nebo student, 
který je členem akademické obce příslušné fakulty. Na 
každé fakultě jsou voleni dva zástupci z řad akademických 
pracovníků a jeden zástupce z řad studentů. Volby jsou 
přímé a tajné.

Předsedu a místopředsedy volí členové AS ze svých řad. 
Předseda a první místopředseda jsou voleni z řad senátorů 

– akademických pracovníků, druhý místopředseda je volen 
z řad senátorů – studentů.

Každý člen akademické obce může podat hlavní volební 
komisi nejpozději do 7 dnů od konání voleb písemnou stíž-
nost na průběh voleb. Je-li stížnost uznána jako oprávněná, 
do 14 dnů by mělo dojít k opakování voleb.

Akademický senát UP 2008 – 2011
Předseda: Mgr. Tomáš Parma, Ph.D. (CMTF), místopřed-
sedové: Mgr. Jiří Langer, Ph.D. (PdF), JUDr. Marek Hodulík 
(studentská část; PF).
Předsedkyně Ekonomická komise AS UP: doc. Miroslava 
Přidalová, Ph.D. (FTK), předseda Legislativní komise AS 
UP: JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. (PF).

n a  a k t u á l n í  t é m a

Pravomoci senátu
 rozhoduje na návrh rektora o zřízení, sloučení, 

splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí 
vysoké školy, na základě souhlasného vyjádření 
orgánů nebo osob stanovených statutem jako 
vedoucí zaměstnanci vysoké školy rozhoduje také 
o zřízení nebo zrušení společných pracovišť součástí 
vysoké školy

 na návrh rektora nebo na základě postoupení 
předpisu akademickým senátem fakulty schvaluje 
vnitřní předpisy vysoké školy a jejich součástí

 schvaluje rozpočet vysoké školy předložený 
rektorem a kontroluje využívání finančních 
prostředků vysoké školy

 schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu 
o hospodaření vysoké školy předloženou rektorem

 schvaluje hodnocení činnosti vysoké školy 
předložené rektorem

 schvaluje návrh rektora na jmenování a odvolání 
členů vědecké rady a disciplinární komise 
veřejné vysoké školy

 schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve 
studijních programech, které se neuskutečňují na 
fakultách

usnáší se o návrhu na jmenování rektora, popřípa-
dě navrhuje jeho odvolání z funkce

 schvaluje dlouhodobý záměr  vzdělávací 
a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další 
tvůrčí činnosti veřejné vysoké školy a jeho každoroční 
aktualizaci po projednání ve vědecké radě

 na návrh rektora zruší vnitřní předpis, rozhod-
nutí nebo jiný úkon orgánu součásti veřejné vysoké 
školy anebo pozastaví jeho účinnost, pokud je tento 
vnitřní předpis, rozhodnutí nebo úkon v rozporu 
se zvláštními předpisy nebo vnitřními předpisy 
veřejné vysoké školysenátní volby se připravují také na 

fakultách
Během jara proběhnou volby také na některých 

fakultách. Ve dnech 1.–2. března budou nové senátory 
vybírat akademici a studenti Filozofické fakulty. Volby 
do Akademického senátu Pedagogické fakulty jsou 
připravovány na 1.–7. dubna. Na Fakultě tělesné 
kultury se bude volit ve dvou dnech, a to 30. března 
a 8. dubna. Senátoři Přírodovědecké fakulty se 
rozhodli pro konání voleb do univerzitního i fakultního 
senátu ve stejném termínu, a to ve dnech 11.–13. dubna.

 Volby do Akademického senátu Lékařské fakulty 
proběhly loni v listopadu, senátoři Cyrilometodějské 
teologické fakulty byli zvoleni v prosinci 2008, na 
Právnické fakultě proběhly volby v říjnu 2009, na Fakultě 
zdravotnických věd v listopadu 2008.

J u b i l e a

Blahopřejeme!
Při příležitosti životního jubilea převzal 15. 2. z rukou rektora UP prof. Miroslava Mašláně zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj 

Univerzity Palackého doc. MUDr. Miloš Špidlen, proděkan pro studium Zubního lékařství LF UP a přednosta Kliniky zubního lékařství 
LF UP a FNOL. Doc. M. Špidlen je špičkový odborník v oboru ortodoncie. Zajišťuje vysoce odborné kurzy pro specialisty u nás 
i v zahraničí, včetně konzultací obtížných případů. Je školitelem osmi studentů postrgaduálního doktorandského studia, školitelem 
rezidentů v přípravě na specializační atestaci. Výzkumně se věno-
val zejména léčbě distookluzí, v rámci nichž přispěl k racionálnímu 
pohledu na efektivitu léčby různými metodami. Na toto téma také 
zorganizoval v ČR rozsáhlou multicentrickou studii.

Za dlouholetou spolupráci s Univerzitou Palackého v oblasti 
infekčního lékařství převzala v tentýž den z rukou rektora UP 
Pamětní medaili také doc. MUDr. Drahomíra Bartošová, CSc., 
přednostka Kliniky dětských infekčních nemocí Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně. Doc. D. Bartošová, uznávaná 
odbornice v oboru Infekční nemoci, se posledních pět let aktivně 
podílí na zajištění výuky předmětu infekční nemoci na LF UP.

-map-, foto -mo-

Harmonogram voleb do Akademického senátu UP
na období 2011–2014

1. Zvolení členů dílčích volebních komisí:
do pátku 18. 2. 2011 

2. Návrhy kandidátů do AS UP: do pátku 11. 3. 2011 
3. Zveřejnění termínů a míst konání voleb na fakultách, 

seznamu voličů a kandidátní listiny:
do pátku 18. 3. 2011 

4. Zahájení voleb: pátek 25. 3. 2011
5. Ukončení voleb: středa 13. 4. 2011
6. Opakování voleb: středa 20. 4. 2011

Z historie 
Koncem prosince 1989 se na fakultách Univerzity 

Palackého ustavily akademické rady, které zvolily děkany 
fakult a členy Akademické rady UP. Celkový počet členů 
Akademické rady UP byl 40. Fakulty zastupovalo 32 členů 
(Lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Přírodovědecká 
fakulta, Pedagogická fakulta – klíč 4:4), dalších pět členů 
zastupovalo útvary s celouniverzitní působností, tři studen-
ty delegovala Stavovská unie studentů. Akademická rada UP 
na svém prvním zasedání 21. 12. 1989 zvolila předsedou 
RNDr. Josefa Tillicha, CSc. Hlavním bodem tohoto zasedání 
byla volba nového rektora UP. Jednomyslnou volbou byl 
rektorem zvolen doc. Josef Jařab, CSc., s účinností od 
1. 1. 1990. Akademická rada UP pracovala v nezměněném 
složení do června 1990, kdy byl podle zákona č. 172/1990 Sb., 
o vysokých školách, ustanoven Akademický senát UP.

Na říjnovém zasedání AS UP v roce 1990 byl senát rozší-
řen o zástupce Cyrilometodějské teologické fakulty a Fakulty 
tělesné kultury a na listopadovém zasedání Akademického 
senátu UP v roce 1991 o zástupce Právnické fakulty. Fakulta 
zdravotnických věd UP (FZV) zahájila činnost k 1. 9. 2008. Ve 
dnech 5. 3. a 6. 3. 2009 zvolila své zástupce do AS UP.

Předsedové Akademického senátu UP od roku 1990
1990–1993 Doc. Jana Mačáková, CSc.; 1993–1996 
RNDr. Pavel Nováček, CSc. (do 31. 12. 1995), doc. Jan 
Hálek, CSc. (od 1. 1. 1996); 1996–1999 doc. Jan Hálek, 
CSc.; 1999–2002 RNDr. Jaroslav Kvapil, CSc.; 2002–2005 
MUDr. Zdeněk Zlámal, CSc.; 2005–2008 doc. Roman 
Kubínek, CSc.; 2008–2011 doc. Roman Kubínek, CSc. (do 
21. 4. 2010), Mgr. Tomáš Parma (od 12. 5. 2010). 

Připravila -mav-
(zdroje a další informace viz www.upol.cz/odkazy/

uredni-deska/dokumenty-up a webové stránky fakult)

Zasedání Akademického senátu UP jsou 
veřejně přístupná. Zápisy z jednotlivých 

jednání jsou k dispozici na webových 
stránkách univerzity www.upol.cz/

odkazy/organy-up/akademicky-senat-up/.


