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JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉ RADY  

FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA V PÍSKU, o. p. s. 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Akademická rada Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. (dále jen „FAMO 

v Písku“) je samosprávným akademickým orgánem FAMO v Písku. 

2. Postavení a činnost akademické rady vyplývá ze Statutu FAMO v Písku. 

 

Článek 2 

Členství v akademické radě 

 

1. Akademická rada FAMO v Písku (dále jen „akademická rada“) má minimálně devět členů, a 

celkový počet jejích členů je vždy lichý. 

2. Předsedou akademické rady je rektor, který jmenuje a odvolává ostatní členy Akademické rady. 

3. Člen akademické rady může své členství ukončit z vlastního rozhodnutí písemným sdělením 

rektorovi. 

Článek 4 

Jednání akademické rady 

 

1. Jednání akademické rady svolává rektor zpravidla dvakrát v každém akademickém roce. 

Rektor je povinen svolat mimořádné zasedání akademické rady, požádají-li o to písemně 

alespoň tři z jejích členů. 

2. Pozvánka s programem spolu s podklady jednání akademické rady je doručena členům 

akademické rady jeden kalendářní měsíc před termínem jednání. V odůvodněných případech 

mohou být podklady jednání předány členům akademické rady přímo před zahájením jednání. 

3. Na jednání akademické rady mohou být přizvány i jiné osoby s hlasem poradním. 

4. Jednání akademické rady řídí rektor nebo jím pověřený člen akademické rady. 

5. Akademická rada rozhoduje usnesením. Před vyhlášením usnesení probíhá veřejné hlasování. 

Akademická rada se může ve výjimečném případě usnést o tajném hlasování. 

6. Akademická rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejích 

členů. 

7. Usnesení je přijato, vysloví-li se pro něj hlasováním nadpoloviční většina přítomných členů 

akademické rady. 
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8. V odůvodněných případech lze hlasovat mimo jednání akademické rady (prostřednictvím 

hlasování per rollam. 

9. V případě hlasování per rollam musí být stanoven termín zahájení a ukončení hlasování, 

přičemž termín ukončení hlasování musí být stanoven nejméně 3 pracovní dny po termínu 

zahájení hlasování. Hlasování per rollam je platné, účastní-li se ho nadpoloviční většina členů 

rady a usnesení je přijato, hlasuje-li pro usnesení nadpoloviční většina účastníků hlasování per 

rollam.  

10. O průběhu hlasování per rollam se vede záznam.   

 

Článek 5 

Zápis z jednání 

 

1. Z průběhu jednání akademické rady se pořizuje zápis. 

2. Zápis obsahuje program a datum jednání, seznam přítomných a omluvených členů akademické 

rady, seznam hostů, záznam z jednání k jednotlivým bodům programu, znění návrhu usnesení, 

výsledek hlasování a usnesení akademické rady. 

3. Rektor zasílá v elektronické podobě zápis z jednání akademické rady jednotlivým členům 

bezodkladně. 

 

Článek 8 

Zabezpečení činnosti 

 

Činnost akademické rady po stránce materiální a administrativní zabezpečuje rektor a ředitel. 

 

Článek 9 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Zrušuje se a plně nahrazuje Jednací řád Akademické rady FAMO v Písku registrovaný 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) dne 20. 4. 2015 pod 

č.j. MSMT-10887/2015-1. 

2. Tento Jednací řád Akademické rady FAMO v Písku byl schválen rektorem dne 29. 4. 2019. 

3. Tento Jednací řád Akademické rady FAMO v Písku nabývá platnosti dnem registrace 

ministerstvem a účinnosti dnem následujícím po dni registrace ministerstvem. 

 


