VOLEBNÍ ŘÁD
AKADEMICKÉHO SENÁTU PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY
UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
ZE DNE 28. 2. 2018
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem (dále jen „řád“) upravuje způsob volby a funkční období členů Akademického
senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen
„AS PřF UJEP“ nebo „senát“).
Čl. 2
Složení AS PřF UJEP
1.

Akademickou obec Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem (dále jen „akademická obec“) tvoří akademičtí pracovníci působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „PřF UJEP“
nebo „fakulta“) a studenti zapsaní na fakultě.

2.

AS PřF UJEP je dvoukomorový. Skládá se z akademické komory a studentské komory.
Počet členů a strukturu AS PřF UJEP stanoví Statut PřF UJEP.

3.

Funkce člena senátu je neslučitelná s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana a tajemníka fakulty.
Čl. 3
Funkční období AS PřF UJEP

1.

Funkční období AS PřF UJEP je nejvýše dvouleté a začíná dnem 1. ledna roku následujícího po volbách do senátu a končí 31. prosince po uplynutí dvou let od začátku funkčního
období, nebo ukončením funkčního období všech členů senátu podle § 26 odst. 3 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“).

2.

V případě, že je funkční období senátu ukončeno podle § 26 odst. 3 zákona, stanoví počátek a konec funkčního období dalšího senátu děkan tak, aby začalo nejpozději do 30
kalendářních dnů po volbách vyhlášených dle čl. 6 odst. 2, a skončilo 31. prosince roku
následujícího po začátku funkčního období.

3.

Funkční období člena AS PřF UJEP je shodné s funkčním obdobím senátu. V případě náhradníka (podle čl. 12 odst. 1) začíná prvním dnem následujícím po dni, ke kterému bylo
uvolněno místo člena AS PřF UJEP do dané komory. V případě doplňovacích voleb začíná
dnem zveřejnění konečných výsledků doplňovacích voleb, ve kterých byl zvolen. Funkční
období člena AS PřF UJEP končí dnem ukončení funkčního období AS PřF UJEP, jehož je
členem.
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4.

5.

Člen AS PřF UJEP ztrácí mandát:
a)

vzdá-li se mandátu, a to písemně předsedovi senátu,

b)

zánikem příslušnosti člena k akademické obci,

c)

je-li jmenován nebo přijat do některé z funkcí uvedených v čl. 2 odst. 3,

d)

nezúčastnil-li se tří po sobě jdoucích zasedání senátu, přičemž mezi prvním a posledním po sobě jdoucím zasedáním uplynulo nejméně 90 kalendářních dní. Člen AS PřF
UJEP ztrácí v tomto případě mandát, pokud ztrátu mandátu potvrdí senát usnesením,
pro které se v tajném hlasování vysloví nadpoloviční většina všech členů senátu.

Ustanovení odst. 4 písm. b) se nepoužije v případě studenta, který řádně ukončí svá studia
ve všech studijních programech uskutečňovaných fakultou, a nejpozději v den, kdy ukončí
poslední z nich, podá přihlášku ke studiu v navazujícím magisterském nebo v doktorském
studijním programu uskutečňovaném fakultou, přičemž časová prodleva mezi ukončením
posledního studia a zápisem do dalšího studia není delší než 4 měsíce. V případě, že student ve volbách obsadil vázaný mandát dle čl. 5 odst. 6, musí podat přihlášku do studijního
programu, který byl v posledních volbách zařazen do stejného volebního okrsku, za který
byl zvolen. Takový student pokračuje v původním funkčním období člena senátu, na něž byl
zvolen, a jeho členství skončí buď zánikem členství dle odst. 4, nebo dnem, kdy:
a)

měl stanoven termín zápisu do dalšího studijního programu uvedeného ve větě první,
pokud do něj byl přijat, ale nezapsal se,

b)

marně uplynula lhůta pro podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
v dalším studijním programu uvedeném ve větě první, pokud bylo takové rozhodnutí
vydáno,

c)

mu bylo doručeno rozhodnutí o zamítnutí žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v dalším studijním programu uvedeném ve větě první, podle toho, která
z výše uvedených skutečností nastane dříve.
Čl. 4
Volby do AS PřF UJEP

1.

Volby jsou přímé, s tajným hlasováním.

2.

Volby jsou buď řádné, pokud končí funkční období senátu, nebo doplňovací, pokud je potřeba doplnit jen část členů senátu před skončením funkčního období senátu vzešlého
z řádných voleb.
Čl. 5
Volební okrsky, vázané a volné mandáty

1.

Pro volbu do akademické komory se určuje 6 volebních okrsků: biologický, fyzikální, geografický, chemický, informatický a matematický. Účelem těchto volebních okrsků je zařadit
akademické pracovníky do skupin podle odborného zaměření, aby mohli reprezentovat
daný obor v senátu. Ve volbách pak akademičtí pracovníci volí kandidáty ze všech volebních okrsků akademické komory, případně kandidáty nezařazené dle odst. 3.

2.

Akademičtí pracovníci se do okrsků zařazují podle své příslušnosti ke katedrám a pracovištím fakulty. Pokud je akademický pracovník současně členem více pracovišť, může
kandidovat pouze v jednom okrsku.

3.

Pokud není pracoviště akademického pracovníka uvedeno pod žádným volebním okrskem,
může akademický pracovník kandidovat jako nezařazený a může obsadit volný mandát.
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4.

Pro volbu do studentské komory se určují 4 volební okrsky: biologicko-chemický, geografický, informatický a matematicko-fyzikální. Tyto volební okrsky jsou stanoveny ve vazbě na
studijní programy uskutečňované na fakultě příkazem děkana po předchozím souhlasném
vyjádření senátu. Účelem volebních okrsků je zařadit studenty do skupin podle odborného
zaměření. Ve volbách pak studenti volí kandidáty ze všech volebních okrsků studentské
komory.

5.

Studenti se do volebních okrsků zařazují podle studijního programu, ve kterém na fakultě
studují. Pokud student současně studuje více studijních programů, může kandidovat pouze
v jednom volebním okrsku.

6.

Každému volebnímu okrsku odpovídá jeden mandát vázaný k tomuto volebnímu okrsku.

7.

V akademické komoře jsou dále tři volné mandáty a ve studentské komoře jsou dále dva
volné mandáty.
Čl. 6
Vyhlášení řádných voleb

1.

Řádné volby členů senátu (dále jen „volby“) vyhlašuje senát nejpozději 6 týdnů před
skončením funkčního období senátu.

2.

Děkan vyhlásí nejpozději do 30 kalendářních dnů volby do senátu, pokud funkční období
jeho členů zaniklo podle § 26 odst. 3 zákona.

3.

Vyhlášení voleb obsahuje zejména:

4.

a)

určení volebního místa,

b)

seznam členů volební komise s uvedením jejich kontaktních e-mailů,

c)

jméno předsedy a místopředsedy volební komise,

d)

harmonogram voleb,

e)

seznam volebních okrsků pro volby do studentské komory spolu se zařazením jednotlivých studijních programů pod jednotlivé okrsky,

f)

seznam volebních okrsků pro volby do akademické komory spolu se zařazením jednotlivých kateder a pracovišť do jednotlivých okrsků,

g)

výzvu k členům akademické obce, aby podávali písemné návrhy na kandidáty do rukou
předsedy volební komise nebo jiné pověřené osoby,

h)

formu a způsob doručení návrhu na kandidáta,

i)

způsob, kterým je potvrzeno navrhovateli přijetí kandidatury,

j)

způsob představení kandidátů akademické obci.

Vyhlášení voleb se zveřejňuje na vývěsní desce fakulty a na webové stránce fakulty.
Čl. 7
Volební komise

1.

Organizaci voleb zajišťuje volební komise.

2.

Volební komise je nejméně čtyřčlenná a je složena ze zástupců akademické obce, přičemž
aspoň jeden z nich je akademickým pracovníkem a aspoň jeden je studentem.
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3.

Členy volební komise, jejího předsedu a místopředsedu navrhuje a schvaluje senát. Jestliže
jsou dle čl. 6 odst. 2 volby vyhlášeny děkanem, pak členy volební komise, jejího předsedu
a místopředsedu jmenuje děkan.

4.

Členové volební komise musí s členstvím ve volební komisi, případně s funkcí předsedy
nebo místopředsedy volební komise, předem vyslovit souhlas.
Čl. 8
Harmonogram voleb

1.

Harmonogram voleb obsahuje zejména přesné datum a čas konání voleb, termín začátku
a konce období pro podávání návrhů na kandidáty, termín, do kterého je nutné zveřejnit
seznamy kandidátů a termín představení kandidátů.

2.

Lhůta pro podávání návrhů kandidátů musí trvat minimálně 10 pracovních dní.

3.

Doba mezi zveřejněním kandidátních listin a volbami musí být minimálně 5 pracovních dní.

4.

Volby se konají v prostorách fakulty v pracovní dny v době výuky, výjimečně se mohou volby konat v době zkouškového období.

5.

Volby probíhají minimálně 8 hodin.
Čl. 9
Kandidáti a kandidátní listina

1.

Na kandidátní listinu akademické komory senátu jsou zapsáni ti akademičtí pracovníci fakulty, kteří byli navrženi alespoň jedním jiným akademickým pracovníkem fakulty. Kandidáti
do akademické komory jsou voleni akademickými pracovníky fakulty.

2.

Na kandidátní listinu studentské komory senátu jsou zapsáni ti studenti akademické obce,
kteří byli písemně navrženi alespoň jedním jiným studentem fakulty. Kandidáti do studentské komory senátu jsou voleni studenty fakulty.

3.

Je-li člen akademické obce studentem fakulty a současně akademickým pracovníkem fakulty, může kandidovat a volit pouze do akademické komory.

4.

Písemný návrh kandidáta do senátu musí obsahovat:

5.

a)

jméno a příjmení, tituly,

b)

studijní program (v případě kandidatury do studentské komory),

c)

katedru nebo pracoviště a pracovní zařazení (v případě kandidatury do akademické
komory),

d)

volební okrsek na kandidátce, případně zda kandidát podle čl. 5 odst. 3 kandiduje jako
nezařazený,

e)

souhlas s kandidaturou podepsaný kandidátem,

f)

stručný životopis kandidáta,

g)

kontakt na kandidáta (e-mail, telefon),

h)

informace dle písmen a) až c) o navrhovateli, podpis navrhovatele.

V případě, že navrhovaný kandidát je členem volební komise, ztrácí právo na členství ve
volební komisi, tuto skutečnost neprodleně sdělí předsedovi volební komise a senát jej na
výzvu předsedy volební komise neprodleně nahradí jiným zástupcem. Jestliže jsou dle čl.
6 odst. 2 volby vyhlášeny děkanem, pak náhradu člena volební komise jiným zástupcem
provede děkan.
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6.

Pokud kandidát udělí písemný souhlas s kandidaturou ve více okrscích, v obou komorách
nebo v nesprávném okrsku, je volební komisí z kandidátky vyřazen.

7.

Děkan, proděkani nebo tajemník fakulty (dále jen „vedení fakulty“) umožní kandidátům volební agitaci propůjčením místností na setkání akademické obce s kandidáty, propagačních
ploch na zveřejnění volebních programů a životopisů apod.

8.

Kandidátní listina je sestavena zvlášť pro volbu do akademické komory a pro volbu do
studentské komory. Kandidáti jsou rozděleni do jednotlivých volebních okrsků, případně
je uvedeno, že kandidují jako nezařazení podle čl. 5 odst. 3, a jsou uvedeni v abecedním
pořadí. U každého kandidáta jsou uvedeny informace o navrhovateli dle čl. 9 odst. 4 písm.
h) tohoto řádu.

9.

Kandidátní listina je zveřejněna zejména na vývěsní desce fakulty a na webové stránce
fakulty v termínu stanoveném harmonogramem voleb.

10.

Spolu s kandidátní listinou jsou zveřejněny stručné životopisy kandidátů.
Čl. 10
Hlasovací lístky

1.

Hlasovací lístky se vyhotoví zvlášť pro kandidáty do akademické komory a zvlášť pro kandidáty do studentské komory.

2.

Hlasovací lístky obsahují jména a příjmení kandidátů, přičemž jsou všichni kandidáti uvedeni písmem stejného typu a velikosti.

3.

Kandidáti jsou na hlasovacím lístku rozděleni po volebních okrscích, případně je uvedeno,
že kandidují jako nezařazení podle čl. 5 odst. 3, a jsou uvedeni v abecedním pořadí s pořadovým číslem před jménem. V případě shody jmen jsou kandidáti vhodným způsobem
rozlišeni.
Čl. 11
Průběh voleb

1.

Volební komise ve spolupráci s vedením fakulty zajistí místo pro volební akt, volební urnu,
zástěnu umožňující tajné hlasování, hlasovací lístky a seznamy voličů.

2.

V průběhu volby musí být na hlasovacím místě přítomni minimálně dva členové volební
komise, z nichž alespoň jeden je studentem a alespoň jeden je akademickým pracovníkem.

3.

Každý volič je povinen na vyzvání člena volební komise předložit platný průkaz totožnosti
(např. občanský průkaz, pas, průkaz zaměstnance nebo průkaz studenta). Pokud výzvě
nevyhoví a svoji totožnost neprokáže, nebude mu umožněno volit.

4.

Volič obdrží od volební komise jeden hlasovací lístek, a to buď do akademické komory,
nebo do studentské komory.

5.

Volební komise odpovídá za tajnost hlasování: každý volič musí provést úpravu volebního
lístku odděleně a sám.

6.

Souhlas s navrženým kandidátem projeví volič zakroužkováním pořadového čísla před
jménem kandidáta.

7.

Při volbě do akademické komory může akademický pracovník označit nejvýše 9 akademických pracovníků, z každého okrsku přitom může označit nejvýše 3 akademické pracovníky.
V případě nezařazených kandidátů podle čl. 5 odst. 3 je možné označit nejvýše 1 kandidáta.
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8.

Při volbě do studentské komory může student označit nejvýše 6 studentů, z každého okrsku
přitom může označit nejvýše 2 studenty.

9.

Otevření uren je provedeno bezprostředně po uplynutí času určeného pro volby.

10.

Za platný hlas je pokládán každý volební lístek s alespoň jedním označeným kandidátem,
přičemž počet označených kandidátů nepřekračuje meze stanovené v odst. 7 (při volbě do
akademické komory) nebo v odst. 8 (při volbě do studentské komory).

11.

Neoznačené hlasovací lístky, hlasovací lístky s větším počtem označených kandidátů, než
jaké umožňuje odst. 7 nebo 8, nebo hlasovací lístky upravené jiným způsobem, jsou neplatné.

12.

Volební komise neprodleně zpracuje výsledky voleb a vyhotoví protokol o průběhu voleb,
který všichni její přítomní členové podepíší a který předají předsedovi senátu, případně děkanovi, pokud volby byly vyhlášeny děkanem dle čl. 6 odst. 2. Součástí protokolu je lhůta,
do které lze podle odst. 18 podat stížnost na průběh voleb. Tato lhůta musí činit nejméně
5 kalendářních dnů od okamžiku zveřejnění výsledků voleb na vývěsní desce fakulty.

13.

Vázané mandáty jsou obsazeny následovně: zvolen za každý okrsek je ten kandidát, který
získá v daném okrsku nejvyšší počet hlasů.

14.

Volné mandáty v akademické komoře jsou obsazeny následovně: z kandidátů, kteří zbyli
na kandidátní listině do akademické komory po obsazení vázaných mandátů, je sestaveno
pořadí podle počtu získaných hlasů a akademická komora je doplněna o tři kandidáty s nejvyšším počtem hlasů.

15.

Volné mandáty ve studentské komoře jsou obsazeny následovně: z kandidátů, kteří zbyli
na kandidátní listině do studentské komory po obsazení vázaných mandátů, je sestaveno
pořadí podle počtu získaných hlasů a studentská komora je doplněna o dva kandidáty
s nejvyšším počtem hlasů.

16.

V případě, že dva nebo více kandidátů získá stejný počet hlasů, obsadí volební komise
volená místa losováním mezi těmito kandidáty.

17.

Výsledky voleb jsou zveřejněny nejpozději do 5 kalendářních dnů po uzavření volební místnosti na vývěsní desce fakulty a na webové stránce fakulty.

18.

Členové akademické obce mohou ve lhůtě stanovené volební komisí podle odst. 12 podat
předsedovi senátu písemnou stížnost na průběh voleb. Senát do 10 kalendářních dnů stížnost posoudí, a buď ji zamítne, nebo volby zruší a bez zbytečného odkladu vyhlásí volby
nové. V případě, že volby vyhlásil děkan, podává se stížnost na průběh voleb děkanovi
a ten také stížnost posoudí.
Čl. 12
Náhradníci

1.

Nezvolení kandidáti se stávají náhradníky, pokud ve volbách získali hlasy alespoň 15 %
voličů, kteří se zúčastnili voleb do dané komory senátu. Jsou vytvořeny dva seznamy náhradníků, jeden pro náhradníky do akademické komory senátu a druhý pro náhradníky do
studentské komory senátu. Náhradníci jsou zapsáni do seznamů podle toho, do které komory senátu kandidovali, a to v pořadí podle počtu získaných hlasů.

2.

V případě, že dva nebo více náhradníků získá stejný počet hlasů, určí volební komise jejich
pořadí losováním.

3.

Seznamy náhradníků jsou součástí zveřejněných výsledků voleb. V seznamech náhradníků je u každého náhradníka uvedeno, za který volební okrsek kandidoval, případně, že
kandidoval jako nezařazený.
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4.

V případě uvolnění vázaného mandátu nastoupí na jeho místo podle pořadí v seznamu
náhradníků pro příslušnou komoru senátu první náhradník volený do daného okrsku. Tento
náhradník je pak ze seznamu náhradníků vyřazen.

5.

V případě uvolnění volného mandátu nastoupí na jeho místo podle pořadí v seznamu náhradníků pro příslušnou komoru senátu první náhradník. Tento náhradník je pak ze seznamu náhradníků vyřazen.

6.

Pokud již takový náhradník není, vyhlásí senát doplňovací volby.
Čl. 13
Doplňovací volby

1.

Pokud není zvolen dostatečný počet členů senátu, nebo je potřeba nahradit členy senátu,
kterým předčasně skončil mandát, a nejsou již k dispozici náhradníci pro dané mandáty,
vyhlásí senát bezodkladně doplňovací volby.

2.

V případě, že nastane situace, kdy aktuální složení AS PřF UJEP nesplňuje podmínku § 26
zákona, tj. že má nejméně devět členů a z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti, vyhlásí bez zbytečného odkladu doplňovací volby děkan.

3.

Doplňovací volby jsou vyhlášeny usnesením senátu, v případě naplnění bodu 2 tohoto
článku děkanem, pouze do té komory a na ty mandáty, které nebyly ve volbách obsazeny,
nebo na ty mandáty, které byly uvolněny a na něž nejsou k dispozici náhradníci.

4.

Pro doplňovací volby platí přiměřeně ustanovení článků 4 až 12.

5.

Po doplňovacích volbách se provedou změny v seznamu náhradníků pro tu komoru senátu,
do které se doplňovací volby konaly. Seznam náhradníků se doplní tak, že za posledního
náhradníka na seznamu jsou zapsáni noví náhradníci vzešlí z doplňovacích voleb, a to
v pořadí podle počtu získaných hlasů. Jestliže doplňovací volby nebyly vyhlášeny do celé
komory, pak z nich nemohou vzejít náhradníci pro volné mandáty, a proto se v takovém
případě u náhradníků doplněných do seznamu poznamená, že nemohou obsadit uvolněný
volný mandát.

6.

Pokud v doplňovacích volbách není obsazen daný mandát, může se senát usnést na tom,
že tento mandát zůstane neobsazen až do konce funkčního období stávajícího senátu.
Nové doplňovací volby však musí být vyhlášeny děkanem, pokud aktuální složení AS PřF
UJEP nesplňuje podmínku § 26 zákona, tj. že má nejméně devět členů a z toho nejméně
jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti.

7.

Doplňovací volby se nemusí vyhlašovat v případě, pokud do konce funkčního období zbývá méně než 6 měsíců, senát se na tom usnese a aktuální složení AS PřF UJEP splňuje
podmínku § 26 zákona, tj. že má nejméně devět členů a z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti.
Čl. 14
Závěrečná ustanovení

1.

Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 24. dubna 2012.

2.

Návrh tohoto Volebního řádu Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byl schválen Akademickým senátem PřF UJEP dne
13. 12. 2017.
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3.

Tento Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byl schválen Akademickým senátem UJEP dne 28. 2. 2018.

4.

Tento Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým
senátem UJEP.

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
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