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Zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP  

konaného dne 3. 8. 2010 

 

Přítomni: Doc. J. Anděl (předseda), Dr. M. Kuřil, Mgr. K. Řeháková, Bc. J. Ceeová 

(místopředsedkyně), Z. Marek, L. Zedníček, T. Humhej 

Omluven: Prof. I. Nezbeda 

Neomluven: Dr. Z. Moravec 

Host: Dr.Balej 

 

Program zasedání: 

 

1. Projednání návrhu na zrušení voleb kandidáta na děkana konaných dne 7. 7. 2010;  
2. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS PřF UJEP;  
3. Stanovení termínu a členů dílčí volební komise do AS UJEP; 

 
Zahájení: 11:05 

 

Jednání:  

 Schválení programu zasedání.        7-0-0 

1. Na základě požadavku volební komise projednal AS PřF návrh senátora prof. RNDr. Ivo 
Nezbedy, DrSc. na zrušení voleb kandidáta na děkana. Zápis volební komise z voleb 
kandidáta na děkana ze dne 7. 7. 2010 v závěru konstatuje, že „nebyl splněn VaJŘ článek 5, 
odst. 5, protože mezi termínem konání předvolebního shromáždění a termínem voleb uplynulo 
přesně 9 dní.“ Stanovená lhůta je však 10 dní. Volební komise věc předala AS PřF UJEP 
k projednání.  

K dané věci si předseda AS PřF UJEP vyžádal právní rozbory dvou nezávislých právníků, 
z nichž jeden působí na katedře teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze. 

Z rozboru problému platnosti volby kandidáta na děkana Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí 
nad Labem je zřejmé, že volba je platná. Své názory opírají odborníci v posudcích o 
následující důvody: 

 Nebyl porušen zákon o vysokých školách. 

 Poslední věta čl. 5 odst. 6 volebního a jednacího řádu senátu zní: „Pokud není zvolen 
kandidát na děkana ani ve druhém kole, vyhlásí akademický senát bezodkladně 
opakované volby, pro které platí přiměřeně čl. 5 odst. 1 – 4.“ Toto pravidlo se týká 
opakované volby, o kterou v rozebíraném případě šlo. Citace odkazuje pro opakovanou 
volbu na odstavce 1 až 4, neodkazuje však na odstavec 5, v němž je právě stanovena 
desetidenní lhůta pro konání předvolebního shromáždění. Chybějící odkaz na odstavec 5 
může být nezáměrnou mezerou v předpisu, může však rovněž být výrazem toho, že 
v opakované volbě se již předvolební shromáždění konat nemusí. Takový výklad 
rozhodně není nesmyslný, pravidlo může být založené na předpokladu, že všichni zájemci 
o funkci děkana mohli k získávání podpory využít již předvolební shromáždění před první 
volbou. 

 Nedošlo k hrubému porušení procesních pravidel, které by znamenalo neplatnost takové 
volby. Za hrubé porušení procesních pravidel je třeba v tomto smyslu považovat zejména 
upření práva volit některému členovi senátu či práva být volen některému členu 
akademické obce, narušení svobody volby nebo férovosti volby, například výrazným 
zvýhodněním nebo znevýhodněním některého z kandidátů. Mezi lhůtou podle čl. 5 odst. 5 
volebního a jednacího řádu senátu a skutečným konáním předvolebního shromažďování 
je rozdíl jediného dne. Nelze tedy říci, že by čas kandidátů na získávání podpory pro svoji 
kandidaturu byl nepřiměřeně krátký a že by byl někdo takto zvýhodněn či znevýhodněn. 

 Za velmi podstatné autor právního rozboru považuje skutečnost … že proti stanovenému, 
zveřejněnému a tudíž obecně známému harmonogramu nikdo před volbou neprotestoval 
a nenamítal, že jsou takto krácena jeho práva kandidáta či volitele. Námitka byla 
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vznesena až po volbě a vyhlášení jejího výsledku, ve světle čehož se jeví spíše jako 
účelový pokus o zmaření volby nepohodlného kandidáta, než jako péče o řádný a férový 
průběh volebního procesu.  

Ve svých posudcích oba autoři právních rozborů docházejí k přesvědčení cit. „že volba RNDr. 
Martina Baleje, Ph.D. kandidátem na děkana je platná“.  

Byl vznesen návrh na hlasování usnesení k tomuto bodu tajnou volbou.   3-1-3 

Usnesení: Na základě uvedených skutečností AS PřF UJEP zamítá návrh na zrušení 
voleb děkana a prohlašuje volbu kandidáta na děkana ze dne 7. 7. 2010 za platnou. 
Kandidátem na děkana PřF UJEP byl právoplatně zvolen RNDr. Martin Balej, Ph.D. 5-0-2 

 

2. AS PřF vyhlašuje doplňující volby do studentské komory AS PřF podle čl.3, odst. 17 VaJŘ AS 

PřF v termínu středa 6.10.2010 od 9:00 – 14:00. Volební komise pro doplňovací volby byla 

schválena na minulém zasedání ve složení: Mgr. J. Krejčí, Z. Marek, T. Humhej, Mgr. P. 

Raška.  

Usnesení: AS PřF vyhlašuje podle čl.3, odst. 17 VaJŘ AS PřF doplňovací volby do AS 

PřF v termínu středa 6.10.2010 od 9:00 – 14:00.      7-0-0 

 

3. AS PřF stanovuje termín doplňujících voleb do studentské komory AS UJEP podle čl.2, odst. 3 

a 5 VaJŘ AS UJEP v termínu středa 6.10.2010 od 9:00 – 14:00. Dílčí volební komise pro 

doplňovací volby je navržena ve složení: Mgr. J. Krejčí, Z. Marek, T. Humhej, Mgr. P. Raška 

(předseda). Dotčení souhlasili. 

Usnesení: AS PřF stanovuje podle čl.2, odst. 3 a 5 VaJŘ AS UJEP termín a dílčí volební 

komisi pro doplňovací volby do AS UJEP.      7-0-0 

 

Ukončení: 12:13 

 

Příloha: právní rozbor (2x) 

Formát hlasování: A-N-Z 

Zapsal: J. Jelínek 

 

 

 

 

 

 

 Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. 

 předseda AS PřF UJEP 
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