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Ústí nad Labem, listopad 2013 

 

 

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU 

FVTM UJEP 
 

 

Akademický senát (dále jen „senát“) Fakulty výrobních technologií a managementu (dále jen 

„fakulta“) Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“) je podle zákona  

č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“) 

zastupitelským samosprávným akademickým orgánem fakulty. Jeho postavení a činnost 

upravuje tento volební a jednací řád (dále jen „řád“), vydaný podle ustanovení § 26 a násl. 

zákona. 

 

 

Část první 

VOLEBNÍ ŘÁD 
 

Článek 1 

Základní ustanovení 

 

 

1) Senát fakulty má devět členů – senátorů, a to šest akademických pracovníků (senátní 

komora akademických pracovníků) a tři studenty (senátní komora studentů). 

 

2) Právo volit do senátu fakulty mají všichni členové akademické obce fakulty. 

Akademickou obec fakulty tvoří jednak její akademičtí pracovníci a jednak její studenti. 

 

3) Volby do senátu jsou přímé s tajným hlasováním. Kandidovat do senátu mohou pouze 

členové akademické obce fakulty. 

 

4) Členství v senátu fakulty je neslučitelné s funkcemi rektora a prorektorů UJEP, jakož  

i s funkcí děkana a proděkanů fakulty. 

 

5) Funkční období jednotlivých členů senátu je nejvýše tříleté, počíná vyhlášením zvolení 

do funkce a zaniká ukončením tříletého řádného funkčního období celého senátu, 

popřípadě mimořádným ukončením funkčního období celého senátu podle ustanovení  

§ 26 odst. 3 zákona. 

 

 

Článek 2 

Vyhlášení řádných voleb do senátu a návrhy kandidátů 

 

 

1) Řádné volby vyhlašuje senát nejpozději 30 dnů před koncem svého tříletého funkčního 

období. 

 

2) Volby do obou komor senátu probíhají současně, avšak odděleně. Přípravu a průběh 

voleb zajišťuje společná volební komise o nejméně pěti členech, zástupcích akademické 
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obce, která je tvořena akademickými pracovníky a alespoň jedním studentem. Volební 

komisi a předsedu volební komise ustanoví odstupující senát při vyhlášení voleb. 

Členové, popř. předseda volební komise, musí s členstvím, popř. předsednictvím, ve 

volební komisi předem vyslovit souhlas. 

 

3) Návrhy kandidátů do senátní komory akademických pracovníků může podávat každý 

akademický pracovník fakulty nebo jejich skupina. Návrhy kandidátů do senátní 

komory studentů může podávat každý student fakulty nebo jejich skupina. Návrhy  

se podávají písemně předsedovi volební komise v termínu zveřejněném při vyhlášení 

voleb do senátu. Návrh musí být podepsán navrhovatelem a navrhovaným kandidátem 

na důkaz souhlasu, a musí obsahovat jméno, příjmení, event. akademické tituly  

a hodnosti kandidáta, jeho pracovní zařazení a označení komory, do které kandiduje. 

Kandidát nesmí být členem ani předsedou volební komise pro volby, v nichž kandiduje. 

 

4) Je-li člen akademické obce zároveň akademickým pracovníkem a studentem fakulty, 

může kandidovat a volit pouze do komory akademických pracovníků. 

 

5) Volební komise zkontroluje, zda návrhy kandidátů splňují všechny předpoklady  

pro vznik mandátu, návrhy odporující tomuto řádu nebo zákonu vyřadí a jmenný 

seznam kandidátů zveřejní formou kandidátních listin ve veřejně přístupných prostorách 

fakulty, na úřední desce fakulty a na jejích internetových stránkách. Kandidátní listiny 

se vyhotoví pro každou senátní komoru zvlášť. 

 

6) V případě neexistence senátu nebo jeho nečinnosti po dobu delší než 6 měsíců činí 

úkony senátu ve věci voleb děkan. 

 

 

Článek 3 

Volební akt 

 

 

1) Dle seznamu kandidátů vyhotoví volební komise hlasovací lístky v množství 

odpovídajícím počtu členů akademické obce fakulty, zvlášť pro akademické pracovníky 

a zvlášť pro studenty. 

 

2) Na úřední desce fakulty se nejméně dva týdny před volebním aktem uveřejní tyto 

informace: seznam kandidátů do jednotlivých komor, umístění volebních místností, 

doba jejich otevření a způsob vyplnění hlasovacích lístků. 

 

3) Hlasovací lístky se vydávají voličům ve volební místnosti proti podpisu. Volič  

je povinen na vyzvání člena volební komise předložit platný průkaz totožnosti 

(občanský průkaz nebo pas).  V opačném případě mu nebude umožněno volit. 

 

4) Volby se konají přímým, rovným a tajným hlasováním a způsobem, který určí volební 

komise. Každý volič z řad akademických pracovníků může na volebním lístku  

do senátní komory akademických pracovníků označit nejvíce šest kandidátů. Každý 

volič z řad studentů může na volebním lístku do senátní komory studentů označit 

nejvíce tři kandidáty. Označení je provedeno zakroužkováním pořadového čísla před 

jménem kandidáta. Volební lístek neoznačený, volební lístek s větším počtem 

označených kandidátů nebo jinak upravený lístek je neplatný. 
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5) Voliči uskutečňují své aktivní volební právo jedině osobně. 

 

 

Článek 4 

Výsledky voleb 

 

 

1) Po uzavření volebních místností roztřídí volební komise volební lístky na platné  

a neplatné. Z platných volebních lístků sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty a sestaví 

pořadí kandidátů do obou senátních komor podle počtu získaných hlasů od nejvyššího k 

nejnižšímu. V případě stejného počtu hlasů pro více kandidátů do téže senátní komory 

volební komise určí jejich pořadí losem. O průběhu losování volební komise pořídí 

zápis. 

 

2) K platnosti voleb do jednotlivých senátních komor je zapotřebí účasti nejméně 10 % 

voličů – členů příslušné části akademické obce. V případě, že účast členů některé části 

akademické obce bude nižší, vypíše volební komise druhé kolo voleb do příslušné 

senátní komory, ve kterém již nebude na účast voličů brán zřetel. 

 

3) Zvoleno do senátní komory akademických pracovníků je prvních šest kandidátů  

v pořadí  získaném podle odst. 1. Zvoleni do senátní komory studentů jsou první tři 

kandidáti v pořadí získaném podle odst. 1. 

 

4) O průběhu a výsledcích voleb sepíše volební komise protokol, který podepíší její 

členové. Protokol je platný, je-li podepsán bez výhrad nadpoloviční většinou členů 

volební komise. Přílohou protokolu jsou všechny platné i neplatné volební lístky. 

Protokol s přílohou volební komise předá k uložení na sekretariátu děkana. 

 

5) Předběžné výsledky voleb oznámí volební komise písemně do dvou pracovních dnů po 

skončení volebního aktu. Oznámení se vyvěsí ve veřejně přístupných prostorách 

fakulty, na úřední desce fakulty a na jejích internetových stránkách. 

 

6) Každý člen akademické obce fakulty může podat předsedovi volební komise stížnost 

proti platnosti voleb do kterékoliv senátní komory, a to nejpozději do dvou pracovních 

dnů od vyhlášení předběžných výsledků. Důvodnost stížnosti neprodleně posoudí 

odstupující senát, a buď stížnost zamítne, anebo volby zruší a bezodkladně vyhlásí 

nové. 

 

7) Jakmile tomu nic nebrání, vyhlásí volební komise konečné výsledky voleb  

a předseda volební komise svolá první (ustavující) zasedání nově zvoleného senátu do 

30 - ti dnů od vyhlášení konečných výsledků voleb.  

 

8) Není-li zvolen dostatečný počet členů senátu nebo uvolní-li se funkční místo  

v některé senátní komoře, vyhlásí se do 30 - ti dnů doplňovací volby; přitom se použije 

ustanovení tohoto řádu o volbách řádných přiměřeně. 

 

9) Protokoly o průběhu voleb se uloží po dobu 6 - ti let tak, aby byly na vyžádání přístupné 

k nahlédnutí kterémukoliv členu akademické obce fakulty. 

10) Mandát senátora vzniká zvolením, výkon jeho funkce pak dnem ustavujícího zasedání 

senátu, do něhož byl zvolen v řádných volbách. Výkon funkce senátora zvoleného v 

doplňovacích volbách vzniká dnem toho zasedání senátu, kterého se zúčastnil poprvé. 
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11) Funkční období senátu končí 

 

a. uplynutím doby, na kterou byl senát zvolen; 

b. v důsledku jeho šestiměsíční nečinnosti (§ 26 odst. 3 zákona). 

 

12) V průběhu funkčního období senátu zaniká mandát senátora 

 

a. odstoupením z funkce, které odstupující senátor písemně oznámil předsedovi senátu; 

b. zánikem členství v té části akademické obce, kterou byl zvolen, s výjimkou případu, 

kdy je student zvolený do senátu během svého funkčního období po ukončení studia 

přijat ke studiu navazujícího studijního programu na fakultě, přičemž mezi 

ukončením studia a zapsáním do navazujícího magisterského, popř. doktorského 

studijního programu smí uplynout lhůta nejvýše čtyř měsíců; 

c. jmenováním do funkce, jejíž výkon je neslučitelný s členstvím v senátu  

(čl. 1 odst. 4); 

d. úmrtím. 

 

13)  V průběhu funkčního období senátu zaniká mandát senátora rovněž usnesením 

nadpoloviční většiny členů senátu o zániku mandátu takového senátora, 

 

a. který se po dobu šesti měsíců bez řádné omluvy neúčastní jednání senátu, nebo 

b. který byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. 

 

Uvolněné místo senátora se neprodleně obsadí doplňovací volbou (čl. 4 odst. 8), ledaže 

do konce funkčního období senátu zbývá doba kratší tří měsíců. 

 

 

Část druhá 

JEDNACÍ ŘÁD 
 

Článek 5 

Zasedání senátu 

 

 

1) Jednání senátu jsou veřejná a musí se jich účastnit jeho členové. Senátor, který  

se zasedání nemůže zúčastnit, je povinen se omluvit předsedovi. Přítomné osoby,  

jež nejsou členy senátu, se mohou zúčastnit rozpravy, souhlasí-li s tím nadpoloviční 

většina přítomných senátorů. Děkan nebo v případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti  

jej zastupující proděkan má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. 

 

2) Zasedání senátu svolává předseda anebo, z důvodu jeho dlouhodobé nepřítomnosti,  

jej zastupující místopředseda. 

 

3) Senát může pozvat na své zasedání kteréhokoliv člena akademické obce, aby podal 

vysvětlení k určitému bodu programu; pozvaný je povinen vyhovět anebo se řádně 

omluvit. 
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Článek 6 

Příprava zasedání 

 

 

1) První (ustavující) zasedání po senátních volbách řídí předseda volební komise až do 

zvolení předsedy. Návrhy kandidátů na funkci předsedy a místopředsedy senátu 

předkládají jednotliví senátoři. 

 

2) Senát je způsobilý se usnášet, jestliže je na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho 

členů. Jednání senátu řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti jej zastupující 

místopředseda. Jestliže předseda ani místopředseda nejsou na zasedání přítomni, zvolí 

přítomní senátoři pro toto zasedání za předsedajícího kteréhokoliv člena senátu. 

Zvolený předsedající má pro toto jednání pravomoci předsedy senátu. 

 

3) Hlasovací právo mají pouze členové senátu. 

 

4) Předsedu nového senátu volí senátoři na prvním zasedání nově zvoleného senátu,  

a to z členů senátní komory akademických pracovníků. Volba předsedy senátu je tajná  

a ke zvolení předsedy je nutný zisk nadpoloviční většiny hlasů všech senátorů.  

Nezíská-li v prvním kole volby žádný kandidát na funkci předsedy senátu takto 

kvalifikovanou většinu hlasů, postupují dva nejúspěšnější kandidáti do druhého kola,  

ve kterém rozhoduje již jen prostá většina hlasů. Totéž platí pro volbu místopředsedy 

senátu, a to z členů senátní komory studentů. 

 

5) Zasedání senátu jsou svolávána (čl. 5 odst. 2) 

 

a. podle časového rozvrhu (tzv. pravidelná zasedání – odst. 7); 

b. na žádost minimálně tří členů senátu; 

c. na žádost rektora UJEP nebo děkana fakulty; 

d. na žádost nejméně jedné pětiny členů akademické anebo studentské části akademické 

obce; 

e. pro případné posouzení stížnosti na průběh voleb podle článku 4 odst. 6. 

 

6) Žádost o svolání senátu (odst. 5 písm. b, c, d) se předkládá svolavateli (čl. 5 odst. 2) 

písemně a senát musí být svolán do deseti pracovních dnů po předložení žádosti. 

 

7) Pravidelná zasedání se konají v předem určených termínech, minimálně dvakrát  

za semestr. 

 

8) Předmětem jednání akademického senátu je projednávání a schvalování návrhů, k nimž 

je podle zákona požadován souhlas akademického senátu nebo jeho vyjádření. 

 

9) Senát stanoví na návrh předsedajícího program jednání a způsob projednávání 

jednotlivých bodů programu. Každý člen senátu má právo podat návrhy na změnu nebo 

doplnění programu jednání. Program zasedání zpravidla obsahuje následující body: 

informace o účasti a rozhodnutí, zda je senát schopen usnášení, schválení programu 

jednání, kontrola zápisu a plnění závěrů a usnesení z předcházejícího zasedání, rozprava 

a přijetí usnesení. 
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10) O každém návrhu rozhoduje senát hlasováním. Hlasovat mohou pouze členové senátu. 

Pokud zákon nebo alespoň nadpoloviční většina přítomných členů senátu nerozhodne  

o tajném hlasování, hlasuje se veřejně zdvižením ruky. 

 

11) Návrh senátu je přijat, jestliže jej schválí nadpoloviční většina přítomných členů,  

s výjimkou volby kandidáta na funkci děkana a rozhodování o návrhu na odvolání 

děkana fakulty z funkce (čl. 7). 

 

12) Pozvánka, s programem na zasedání senátu se doručí alespoň osm pracovních dnů před 

zasedáním všem členům senátu, děkanovi, proděkanům a tajemníkovi fakulty. Návrhy 

na projednávání je třeba předložit a písemně rozeslat nejméně pět pracovních dní 

předem, v naléhavých případech tři pracovní dny předem. Návrhy na schválení rozpočtu 

pro daný rok, výroční zprávy, dlouhodobý záměr a jeho aktualizace je potřeba předložit 

nejméně deset dní předem. Při nedodržení stanovených termínů může akademický senát 

projednávání bodu odročit. Připomínky k programu jsou projednávány v úvodu 

zasedání senátu. 

 

13) Ke každému bodu pořadu jednání senátu se může konat rozprava. Rozpravu řídí  

předsedající. Člen senátu má právo na faktickou poznámku, kterou reaguje na průběh 

rozpravy. Úvodní slovo při projednávání bodu pořadu jednání senátu přednese 

předkladatel, případně osoba jím pověřená. Obsah poznámky spolu se jménem člena 

senátu, který ji přednesl, se zaznamená v zápise z jednání. Předsedající má právo časově 

omezit vystoupení jednotlivých členů senátu. 

 

14) Senátoři mohou v rozpravě přednést doplňovací nebo pozměňovací návrhy k návrhům 

obsaženým v písemných podkladových materiálech nebo předneseným v úvodním 

slově. Předkladatel může svůj návrh upravit nebo doplnit podle průběhu rozpravy. 

 

15) Jestliže se senát v průběhu jednání senátu usnese, že podkladové materiály jsou 

nedostačující, upustí od dalšího projednávání příslušného bodu pořadu. Předkladatel má 

právo kdykoliv stáhnout materiál z jednání. 

 

16) Administrativní agendu a materiální stránku činnosti senátu zabezpečuje a vede 

sekretariát děkana fakulty. 

 

 

Článek 7 

Volba kandidáta na funkci děkana a rozhodování o návrhu na odvolání děkana fakulty 

 

 

1) Senát zřídí nejpozději 120 kalendářních dnů před skončením funkčního období děkana 

fakulty tříčlennou volební komisi pro volbu kandidáta na děkana a stanoví způsob 

podávání návrhů kandidátů na funkci děkana. Členy volební komise jsou členové 

akademické obce, jejím předsedou je člen akademického senátu fakulty. Členem komise 

nemůže být kandidát na děkana. 

 

2) Volební komise pro volbu kandidáta na děkana  

a. shromáždí návrhy členů akademické obce fakulty a členů vědecké rady fakulty  

na kandidáty na funkci děkana; 

b. projedná kandidátku se všemi navrhovanými; 
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c. představí kandidáty akademické obci na předvolebním zasedání akademického 

senátu; 

d. připraví konečnou kandidátku pro volbu v akademickém senátu ke zveřejnění. 

 

3) Volba se koná přímým a tajným hlasováním a způsobem, který určí volební komise. 

Provede se tak, že senátor, chce-li odevzdat platný hlas, zakroužkuje v kandidátce 

jednoho kandidáta. 

 

4) Nezíská-li v prvním kole žádný z navrhovaných kandidátů platné hlasy nadpoloviční 

většiny všech členů senátu, opakuje se volba s kandidátkou tvořenou dvěma kandidáty  

s největším počtem hlasů. Volba se opakuje stejným způsobem až do konečného 

rozhodnutí. Zvolen je kandidát, pro kterého se vyslovila nadpoloviční většina všech 

senátorů (§ 27 odst. 3 zákona). Takto vzniklé usnesení předloží předseda senátu 

neprodleně rektorovi UJEP k dalšímu opatření (§ 28 odst. 2 zákona). 

 

5) Pokud se ve dvou po sobě následujících kolech hlasování nedosáhne rozhodnutí  

a výsledky hlasování jsou stejné, senát následně do 30 - ti dnů vyhlásí novou volbu. 

 

6) Podat písemný a náležitě odůvodněný návrh předsedovi senátu na odvolání děkana 

fakulty mohou nejméně tři senátoři společně; senát jej projedná do 30 - ti dnů poté. 

 

7) O návrhu na odvolání děkana fakulty z funkce rozhodují senátoři tajným hlasováním. 

Návrh na odvolání děkana z funkce je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři 

pětiny všech členů senátu (§ 27 odst. 3 zákona). Takto vzniklé usnesení předloží 

předseda senátu neprodleně rektorovi UJEP k dalšímu opatření (§ 28 odst. 2 zákona). 

 

 

Článek 8 

Rozhodování senátu per rollam 

 

 

O věcech, jež nesnesou odkladu a ohledně nichž není předepsáno tajné hlasování, může 

být rozhodováno hlasováním senátorů mimo zasedání (per rollam). Podrobnosti 

takového postupu určí senát při svém ustavujícím anebo nejblíže následujícím zasedání. 

 

 

Článek 9 

Zápis ze zasedání 

 

 

1) O každém zasedání senátu, popřípadě o průběhu a výsledcích rozhodování per rollam, 

pořizuje sekretariát děkana (čl. 6 odst. 16) zápis, který výstižně zachytí podstatu jednání 

a přijatá usnesení. V zápisu je vždy uveden program zasedání, průběh zasedání  

a výsledek hlasování ohledně jednotlivých bodů jednání. Návrh zápisu zapisovatelka 

zašle písemně do dvou pracovních dnů ověřovatelům zápisu. Ověřovatelé zápisu návrh 

ověří do dvou pracovních dnů. Ověřený návrh zápisu zapisovatelka předá ostatním 

senátorům, kteří ve lhůtě pěti pracovních dnů zašlou případné připomínky. Po 

zapracování připomínek a ověření předsedou akademického senátu bude zápis 

zveřejněn na úřední desce a webu fakulty. K originálu zápisu, který se archivuje 
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nejméně 10 let, musí být přiloženy projednávané písemné materiály a prezenční listina. 

Zápis podepisuje předseda senátu a oba ověřovatelé. 

 

2) Nesouhlasí-li člen senátu s některou částí návrhu zápisu, má právo, aby jeho odlišný 

názor byl ve schváleném zápisu zaznamenán. 

 

 

Článek 10 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

 

1) Tento řád ruší Volební a jednací řád Akademického senátu FVTM UJEP v Ústí nad 

Labem ze dne  23. 2. 2011. 

 

2) Tento řád byl schválen Akademickým senátem Fakulty výrobních technologií  

a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  

dne 22. 11. 2013. 

 

3) Tento řád byl schválen Akademickým senátem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem dne 27. 11. 2013 a tímto dnem nabyl platnosti a účinnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Irena Hralová                                                       Prof. Dr. Ing. František Holešovský 

předsedkyně AS FVTM UJEP                                                        děkan FVTM UJEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


