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PRÁVNICKÁ FAKULTA UP  
V OLOMOUCI 

SMĚRNICE DĚKANKY  

 
 
 
 
 

S-1/2015 

O Ediční komisi Právnické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci  

Obsah:   Směrnice vymezuje Ediční komisi Právnické fakulty 
 Univerzity Palackého v Olomouci – její postavení, 
 systém a členství, postup při usnášení se, činnost 

Zpracoval:   proděkan pro vědu a výzkum a doktorský studijní 
 program 

Platnost a účinnost:  dnem vyhlášení 

Rozdělovník:   děkan 
    proděkani 
    vedoucí kateder 
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Směrnice děkanky č. 1/2015 

o Ediční komisi Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
 

Děkanka PF UP vydává následující směrnici: 

 

I. Vymezení 

1. Ediční komise Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen EK PF 

UP) je poradním orgánem děkana PF UP ve věcech ediční a publikační činnosti a 

v oblasti podpory vědy a výzkumu na PF UP. 

2. EK PF svou činností vytváří systém záruk věcné a odborné úrovně titulů vydávaných 

v rámci PF UP a dbá na náležitou pedagogickou a stylistickou úroveň. EK dále svojí 

činností přispívá k podpoře vědeckého výzkumu, publikační a tvůrčí činnosti na PF 

UP. 

3. Činnost EK PF UP se řídí příslušnými účinnými směrnicemi rektora UP a děkana 

PF UP. 

  

II. Členství v EK PF UP 

1. Předsedu EK PF UP jmenuje děkan PF UP. Předsedou EK PF UP je zpravidla 

jmenován proděkan pro vědu, výzkum a doktorský studijní program. Předseda EK PF 

UP má všechna práva řádného člena. 

2. Dalšími členy EK PF UP jsou vedoucí kateder, center a ediční referent.  

3. Praktické uplatňování fakultní koncepce ediční činnosti, její organizaci, kontakt s VUP 

a dalšími vydavateli a jiné činnosti zajišťuje ediční referent, který nemá hlasovací právo. 

4. V rámci EK PF UP je ustanovena funkce výkonného redaktora PF UP. Zpravidla ji 

zastává proděkan pro vědu, výzkum a doktorský studijní program nebo jiný člen 

jmenovaný děkanem z řad členů ediční komise. 

5. Členství v EK PF UP je nezastupitelné. 

 

III. Činnost EK PF UP 

1. 1. EK PF UP vykonává zejména tyto činnosti: 

 schvaluje ediční plán PF UP, 

 připomínkuje právní předpisy týkající se vědeckého výkonu akademických 

pracovníků na PF UP, 

 schvaluje bodové ohodnocení akademických pracovníků podle účinné směrnice 

o vědeckém výkonu na PF UP na základě výsledků vložených do databáze OBD, 

 ad hoc posuzuje sporné případy výpočtu bodů podle přílohy děkanky S-1/2014, 

 projednává návrhy na jmenování členů redakčních rad fakultních časopisů, 
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 posuzuje odůvodněnost návrhů na excelenci výstupu podle účinné směrnice 

o vědeckém výkonu na PF UP, 

 posuzuje splnění podmínek pro zvýšení bodového ohodnocení na základě návrhů 

na excelenci výstupu, 

 posuzuje články akademických pracovníků PF UP publikované v zahraničních 

časopisech pro bodové ohodnocení podle Směrnice děkanky PF UP č. S-1/2014. 

 

IV. Pravidla pro usnášení se EK PF UP 

1. EK PF UP svolává předseda. EK PF UP se schází nejméně dvakrát ročně, jinak dle 

potřeby.  

2. EK PF UP je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů EK PF UP.  

3. Hlasy všech členů jsou rovné. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 

EK PF UP. 

4. V případě odůvodněné potřeby se může EK PF UP usnést formou per rollam. 

Usnesení je přijato, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina členů EK PF UP. 

5. O jednání EK PF se zhotovuje zápis, který je zveřejňován, za což odpovídá předseda 

EK PF UP. 

 


