VOLEBNÍ ŘÁD
AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKÉ FAKULTY
UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
ZE DNE 19. 9. 2017
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Akademickou obec Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem (dále jen „akademická obec“) tvoří akademičtí pracovníci a studenti Filozofické
fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „FF“ nebo
„fakulta“).
2. Volební řád Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „řád“) upravuje způsob volby a funkční období členů
Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem (dále jen „AS FF“ nebo „senát“).
3. AS FF je dvoukomorový. Skládá se z akademické komory (dále jen „AKAS“)
a studentské komory (dále jen „SKAS“). AKAS je složena z 5 členů z řad akademických
pracovníků akademické obce. SKAS má 4 členy z řad studentů akademické obce.
4. Členství v AS FF je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana,
tajemníka FF.
5. Funkční období AS FF je nejvýše tříleté. Začíná prvním dnem po uplynutí tříletého
funkčního období předchozího AS FF, nebo v případě, kdy je funkční období předchozího
AS FF předčasně ukončeno 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“), dnem vyhlášení konečných výsledků voleb (podle
čl. 3 odst. 4), a končí uplynutím tří let, nebo ukončením funkčního období všech členů AS
FF podle § 26 odst. 3 zákona.
6. Funkční období člena AS FF je shodné s funkčním obdobím AS FF. V případě náhradníka
(podle čl. 3 odst. 2) začíná prvním dnem následujícím po dni, ke kterému bylo uvolněno
místo člena AS FF do dané komory AS FF. V případě doplňovacích voleb začíná dnem
zveřejnění konečných výsledků doplňovacích voleb, ve kterých byl člen AS FF zvolen.
Funkční období člena AS FF končí dnem ukončení funkčního období AS FF, jehož je
členem, nebo některým ze způsobů uvedených v odstavcích7 a 8.
7. V průběhu funkčního období členství v AS FF zaniká:
a) odstoupením člena, oznámeným písemně v listinné nebo elektronické podobě
předsedovi AS FF. V případě, že rezignace byla podána elektronickou formou, musí
předseda AS FF její přijetí elektronicky potvrdit,
b) zánikem příslušnosti člena k akademické obci,
c) pokud se nezúčastnil tří po sobě jdoucích zasedání senátu a ani jednu z těchto neúčastí
řádně neomluvil,
d) jmenováním do funkce, jejíž výkon je podle odstavce 4 neslučitelný s členstvím v AS
FF,
e) pokud se nezúčastnil více než 50 procent zasedání senátu v kalendářním roce (po dobu
trvání jeho mandátu).
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8. Ustanovení odstavce 7 písm. b) se nepoužije v případě studenta, který řádně ukončí studia
ve všech studijních programech uskutečňovaných FF a nejpozději v den, kdy ukončí
poslední z nich, podá přihlášku ke studiu v dalším studijním programu uskutečňovaném
FF. Takový student pokračuje v původním funkčním období člena AS FF, na něž byl
zvolen, a jeho členství v AS FF skončí buď dnem uplynutí funkčního období člena AS FF,
nebo dalšími způsoby zániku členství podle odstavce 7 písm. a), c), d) a e) 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 odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
v dalším studijním programu uvedeném ve větě první, pokud bylo takové rozhodnutí
vydáno,
c) mu bylo doručeno zamítavé rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke
studiu v dalším studijním programu uvedeném ve větě první, pokud bylo rozhodnutí
o nepřijetí ke studiu vydáno a uvedený student se proti němu odvolal.
Čl. 2
Vyhlášení a průběh voleb
1. Volby do AS FF vyhlásí senát nejpozději 30kalendářních dnů před uplynutím svého
funkčního období. Pokud tak neučiní, vyhlásí volby bez zbytečného odkladu děkan.
2. AS FF stanoví rámcový harmonogram a základní organizační pokyny pro průběh voleb,
které obsahují zejména stanovení času a místa voleb, způsob podávání návrhů na
kandidáty a způsob provedení ustanovení odstavců 6 až 8.
3. Volby do AS FF se konají v pracovních dnech, ve kterých na fakultě probíhá výuka, a to
nejméně po dobu čtyř hodin na každém ze stanovených hlasovacích míst. Termín a místo
konání voleb stanoví AS FF.
4. AS FF jmenuje předsedu a nejméně další tři členy volební komise nejpozději
kalendářních21 dnů před termínem voleb; v případě neexistence nebo nečinnosti AS FF
jmenuje volební komisi děkan. Podmínkou jmenování je souhlas osoby s výkonem funkce
předsedy nebo člena volební komise.
5. Volební komise je nejméně čtyřčlenná a musí v ní být stejný počet akademických
pracovníků a studentů. Volební komise zvolí na své prvé schůzi předsedu a
místopředsedu, a to tak, že bude-li předseda akademickým pracovníkem, bude
místopředseda studentem a naopak.
6. Kandidáti na členství v AS FF (dále jen „kandidáti“), kteří jsou písemně navrhováni
alespoň jedním členem akademické obce, musí svůj souhlas s kandidaturou vyjádřit
písemně. Návrh kandidáta do AS FF a písemný souhlas kandidáta s kandidaturou musí být
předán předsedovi, příp. dalšímu pověřenému členu stávajícího AS FF nejpozději 14
kalendářních dnů před termínem voleb.
7. V návrhu jsou dále uvedeny základní identifikační údaje kandidáta včetně jeho
elektronické adresy a komora AS FF, do které bude kandidát volen. Kandidáti nemohou
být členy volební komise.
8. Seznamy kandidátů včetně jmen navrhovatele nebo navrhovatelů kandidáta jsou
zveřejněny nejméně 10 kalendářních dnů před termínem konání voleb do AS FF ve
veřejné části webových stránek FF a na veřejném místě ve vyhrazeném prostoru fakulty.
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Za zveřejnění seznamu kandidátů odpovídá předseda volební komise. Na FF se mohou
konat předvolební shromáždění, která se ale nesmí konat v den voleb. Vedení FF a AS FF
umožní volební agitaci propůjčením místností na setkání s kandidáty, propagačních ploch
atd.
9. Volební komise ve spolupráci s vedením FF zajistí místnost pro volební akt, volební urnu,
zástěnu, volební lístky, seznamy voličů. Volební komise odpovídá za tajnost hlasování:
každý volič musí provést úpravu volebního lístku odděleně a sám. Volební komise může
od voliče požadovat předložení průkazu totožnosti.
10. Členy AS FF volí členové akademické obce tajným přímým hlasováním, a to akademičtí
pracovníci z kandidátní listiny akademických pracovníků do AKAS a studenti z
kandidátní listiny studentů do SKAS. Je-li student fakulty současně akademickým
pracovníkem na fakultě, může kandidovat i volit pouze do jedné z komor, kterou si zvolí.
Pokud takový volič nesdělí písemně předsedovi volební komise, do jaké z komor chce
volit nebo být volen nejpozději do pátého dne před konáním voleb, platí, že kandiduje a
volí do studentské komory.
11. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků (podle odstavců 12 a 13). Volební komise
zajistí tisk hlasovacích lístků.
12. Souhlas s navrženým kandidátem je projeven zakřížkováním okénka před jeho jménem.
Přitom může být označeno maximálně 5 akademických pracovníků, nebo 4 studenti.
13. Za platný hlas je pokládán každý volební lístek s alespoň jedním zakřížkovaným jménem
navrženého kandidáta, nejvýše však do počtu uvedeného v odstavci 12. Otevření uren je
provedeno bezprostředně po uplynutí času určeného pro volby. Volební komise
neprodleně zpracuje výsledky voleb a vyhotoví zprávu o průběhu voleb, kterou všichni
její přítomní členové na důkaz souhlasu s průběhem voleb podepíší a kterou předají
předsedovi senátu.
14. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů až do počtu obsaditelných míst
podle odstavce12. V případě, že dva nebo více kandidátů získají stejný počet hlasů, obsadí
volební komise volná místa losováním. Ostatní nezvolení kandidáti se stávají náhradníky
v pořadí podle počtu získaných hlasů.
15. Pokud není zvolen dostatečný počet členů AS FF, volební komise vyhlásí doplňovací
volby, jež proběhnou nejpozději do 14kalendářních dnů od vyhlášení konečných výsledků
voleb podle čl. 3 odst. 4. Nové návrhy na kandidáty musejí být předsedovi AS FF
odevzdány do 5 pracovních dnů od vyhlášení doplňovacích voleb.
16. V případě ztráty mandátu některého z členů AS FF nastoupí na jeho místo příslušný
náhradník, který splnil podmínky dle čl. 3 odst. 2. Pokud již takový náhradník není,
vyhlásí AS FF nejpozději do 30 kalendářních dnů po zániku členství doplňovací volby,
jejichž organizace se řídí tímto článkem.
17. V případě, že některý z členů volební komise vyjádřil nesouhlas s průběhem voleb, musí
se jejich průběhem zabývat na nejbližším zasedání odstupující AS FF, který vydá usnesení
o jejich platnosti, nebo vyhlásí volby nové. V případě, že AS FF již žádné další řádné
zasedání nemá naplánováno, svolá předseda senátu bezodkladně mimořádné zasedání.
18. V případě neexistence nebo nečinnosti AS FF činí úkony senátu ve věci voleb děkan.
Čl. 3
Výsledky voleb
1. Volební komise po skončení hlasování:
a) sestaví pořadí kandidátů v jednotlivých komorách AS FF sestupně podle počtu
získaných hlasů a v případě rovnosti hlasů stanoví pořadí těchto kandidátů losem,
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b) zpracuje protokol o volbách do AS FF obsahující zejména: datum a způsob konání
voleb, počet oprávněných voličů, počet odevzdaných hlasů, seznam kandidátů
s vyznačením zvolených členů AS FF s uvedením počtu získaných hlasů, seznam
náhradníků s vyznačeným pořadím, elektronické adresy všech nově zvolených členů AS
FF, jména a podpisy předsedy a členů volební komise,
c) do 2 pracovních dnů zveřejní protokol zpracovaný podle písm. b) ve veřejné části
webových stránek FF a na veřejném místě ve vyhrazeném prostoru fakulty.
2. Nezvolení kandidáti v každé komoře AS FF, kteří získali více než 10 procent
odevzdaných hlasů, se stávají náhradníky v pořadí podle počtu dosažených hlasů.
Náhradník nastupuje na místo člena AS FF do dané komory AS FF v případě, že se takové
místo uvolní. Nezvolený kandidát se může funkce náhradníka písemně vzdát, a to
bezprostředně po volbách předsedovi volební komise, nebo v průběhu volebního období
předsedovi AS FF. Nezvolený kandidát automaticky ztrácí funkci náhradníka, pokud je
naplněna některá z podmínek uvedených v čl. 1 odst. 7 písm. b) a d) se zřetelem na čl. 1
odst. 8.
3. Členové akademické obce mohou do 5 pracovních dnů po skončení hlasování podat
předsedovi volební komise stížnost na průběh voleb. Volební komise do 10 pracovních
dnů od obdržení stížnosti, stížnost posoudí, a buď ji zamítne, nebo volby zruší a bez
zbytečného odkladu vyhlásí nové volby.
4. Pokud na průběh voleb do AS FF nebyla ve stanoveném termínu podána stížnost nebo
byly všechny stížnosti zamítnuty jako nedůvodné, vyhlásí předseda volební komise bez
zbytečného odkladu výsledky voleb do AS FF za konečné a tuto skutečnost s uvedením
data, kdy tak učinil, zveřejní ve veřejné části webových stránek FF.
Čl. 4
Doplňovací volby
1. Doplňovací volby do AS FF (dále jen „doplňovací volby“) vyhlásí senát neprodleně po
zániku členství člena AS FF, jehož místo nelze obsadit náhradníkem (podle čl. 3 odst. 2).
2. Doplňovací volby se nemusejí konat v případě, že místo bylo uvolněno v posledních
devíti měsících funkčního období senátu a jestliže se na tom AS FF usnese.
3. Pro doplňovací volby platí přiměřeně ustanovení o volbách.
4. Doplňovací volby mohou probíhat i mimo období výuky.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1.

Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, který byl schválen Akademickým senátem
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne 26. 2. 2007.

2.

Návrh tohoto řádu byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým
senátem Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne
19. 9. 2017

3.

Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona Akademickým senátem
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne 20. 12. 2017.

4.

Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
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doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., v. r.
děkanka
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