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Oznámení o účinnosti nové normy obdrží podle stávajícího rozdělovníku: 
 rektor, prorektorky a prorektoři, kvestor, kancléř, 
 děkanky a děkani fakult, tajemnice a tajemníci fakult,
 ředitelka SKM UP,
 vedoucí zaměstnanci  CVT UP, KUP, VUP, PS UP, VTP UP, 
  ASC UP, CPSSP
 vedoucí zaměstnanci  EO RUP, PMO RUP, ORV UP, PTO UP, 
  OVZ UP, OPDV UP, Archivu UP, 
  OPOP, OK
 Právní oddělení UP,
 Oddělení interního auditu UP, 
 Oddělení kontroly UP,
 Oddělení organizace a řízení UP.
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Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. V souladu s ust. čl. 8 odst. 5 Statutu Univerzity 
Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) zřídil rek-
tor UP Redakční radu Žurnálu UP jako svůj po-
radní orgán pro vytváření koncepce a hodnocení 
obsahové náplně Žurnálu UP.

2. Žurnál UP tvoří tři oficiální sdělovací prostředky: 
Žurnál, Žurnál+ a Žurnál Online.
• Žurnál je tištěným publicisticko-zpravodaj-

ským časopisem určeným akademické obci, 
dalším zaměstnancům UP a veřejnosti. Žurnál 
jako interní sdělovací prostředek poskytuje 
prostor pro svobodnou a otevřenou diskusi 
o tématech důležitých pro univerzitní veřej-
nost. Žurnál je periodickou publikací vydá-
vanou Univerzitou Palackého v Olomouci 
na základě zákona č. 46/2000 Sb., o právech 
a povinnostech při vydávání periodického tis-
ku a o změně některých dalších zákonů (tisko-
vý zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

• Žurnál+ je tištěným magazínem určeným 
k reprezentaci UP a ke komunikaci mezi UP 
a externí veřejností. Je přednostně distribuo-
ván významným osobnostem společenského 
a politického života v rámci regionu a celé ČR. 
Žurnál+ slouží všem součástem UP jako pro-
pagační materiál. 

• Žurnál on-line je elektronický časopis zaměřený 
na poskytování denního zpravodajství z UP, 
informování o aktuálním dění na UP, včetně 
kulturních, sportovních a společenských akcí. 
Žurnál online je zpravodajským portálem pro 
univerzitní veřejnost, dostupný je také široké 
veřejnosti na webových stránkách UP www.
zurnal.upol.cz.

3. Pro stanovení základních práv a povinností členů 
Redakční rady Žurnálu UP vydává rektor UP ten-
to Statut Redakční rady Žurnálu UP. 

Čl. 2
Působnost Redakční rady Žurnálu UP

1. Redakční rada Žurnálu UP (dále též „Redakční 
rada“) řeší otázky týkající se náležitostí vydávání, 
periodicity, redakční činnosti a financování Žur-
nálu UP jako tištěných periodik a elektronických 
časopisů vydávaných UP.

2. Redakční rada se podílí na tvorbě obsahu Žur-
nálu UP. Zprostředkovává vztahy a komunikaci 

mezi vedením UP a jejími součástmi v záležitos-
tech uvedených sdělovacích prostředků UP. Podí-
lí se na jejich formálním i obsahovém hodnocení 
a na dodržování koncepce stanovené pro jejich 
vydávání, zabývá se připomínkami a návrhy 
na zkvalitnění Žurnálu UP ze strany členů akade-
mické obce, dalších zaměstnanců UP a veřejnosti. 

3. Usnesení Redakční rady mají povahu doporučení 
rektorovi UP.

Čl. 3
Složení Redakční rady Žurnálu UP

1.  Členy Redakční rady jsou:
a)  prorektor, do jehož úseku spadá oddělení ko-

munikace UP,
b)  zástupce každé z fakult UP, pověřený děka-

nem příslušné fakulty,
c)  příp. další osoby jmenované rektorem UP.

2.  Členství v Redakční radě je v případě zaměstnan-
ců UP nedílnou součástí plnění jejich pracovních 
povinností. 

3.  K zániku členství v Redakční radě dochází roz-
hodnutím děkana fakulty, který zaměstnance vý-
konem funkce člena Redakční rady pověřil, a to 
na návrh prorektora, do jehož úseku spadá oddě-
lení komunikace UP nebo bez návrhu. Současně 
s oznámením skutečnosti předsedovi Redakční 
rady, že došlo k zániku členství v Redakční radě 
zaměstnance za příslušnou fakultu, pověří dě-
kan výkonem funkce člena Redakční rady jiného 
zaměstnance. V případě externích osob jmeno-
vaných rektorem UP dochází k zániku členství 
odvoláním rektorem UP, přičemž současně s ozná-
mením skutečnosti předsedovi Redakční rady, že 
došlo k zániku členství externí osoby v Redakční 
radě, pověří rektor výkonem funkce člena Re-
dakční rady jinou osobu.

Čl. 4
Jednací řád Redakční rady Žurnálů UP

1. Předsedou Redakční rady je prorektor, do jehož 
úseku spadá oddělení komunikace UP.

2. Členy Redakční rady svolává její předseda pod-
le potřeby, nejméně však dvakrát za příslušný 
semestr, a to písemnou pozvánkou adresovanou 
všem členům Redakční rady alespoň deset pra-
covních dnů před datem jejího zasedání. 

Statut Redakční rady Žurnálu UP
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3. Redakční rada je schopna se usnášet, je-li přítom-
na nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen 
Redakční rady má jeden hlas. K přijetí usnesení je 
zapotřebí prostá většina hlasů přítomných členů, 
v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

4. Z jednání Redakční rady se pořizuje zápis, jehož 
součástí je prezenční listina. Návrh zápisu musí 
být rozeslán na e-mailové adresy všech členů Re-
dakční rady za účelem jejich vyjádření se k návrhu 
zápisu. Pro vyjádření bude stanovena přiměřená 
lhůta.

5. Jednání Redakční rady řídí její předseda, a to pod-
le bodů programu zaslaného jejím členům součas-
ně s pozvánkou.

6. Usnesení spolu se zápisem, pořízeným z jednání 
Redakční rady předloží předseda Redakční rady 
rektorovi UP do pěti dnů po uplynutí lhůty podle 
odst. 4 tohoto článku, a to prostřednictvím e-mai-
lové adresy rektor@upol.cz. 

7. V odůvodněných případech se může Redakční 
rada, ve lhůtě 14 dní usnést na základě hlasování 
prostřednictvím elektronické pošty (dále jen „per 
rollam“). Návrh na usnesení per rollam musí být 
odeslán na e-mailové adresy všech členů Redakč-
ní rady. Usnesení per rollam je přijato, vysloví-li 
se pro návrh nadpoloviční většina všech členů Re-
dakční rady.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

1.  Tento Statut Redakční rady Žurnálu UP nabývá 
platnosti dnem podpisu rektorem UP a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění na Úřední desce Univerzity 
Palackého v Olomouci, tj. druhým dnem od naby-
tí platnosti.

2.  Zrušuje se Statut Žurnálu UP č. 4/97 ze dne 
10. 12. 1997.

V Olomouci dne 18. září 2012

 Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., v. r.
             rektor UP


