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Ústí nad Labem, listopad 2016 

  

 

Volební řád Akademického senátu FVTM UJEP 
 

Volební řád (dále jen „řád“)Akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu 

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem upravuje způsob volby a funkční období členů 

Akademického senátu Fakulty výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně 

v Ústí nad Labem (dále jen AS FVTM nebo senát) 

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 řád, vydaný podle ustanovení § 26 a §27 zákona.  

 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 
 

1) Senát fakulty je dvoukomorový a 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, proděkanů fakulty, kvestora a tajemníka fakulty.  

 

5) Funkční období jednotlivých členů senátu je nejvýše tříleté, a začíná po vyhlášení výsledů 

voleb a ukončení funkčního období minulého senátu. Funkční období jednotlivých členů 

zaniká po uplynutí tříletého období (§ 28 Zákona o VŠ). V případě, že je funkční období 

ukončeno podle § 26 odst. 3 zákona stanoví počátek a konec funkčního období senátu 

děkan fakulty. 

 
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 hlasuje se odděleně do každé 

z komor. Přípravu a průběh voleb zajišťuje společná volební komise o nejméně pěti 

členech, zástupcích akademické obce, která je tvořena akademickými pracovníky 

a alespoň dvěma studenty. 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 
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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.  

 

 

 

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 a ve veřejné části internetových stránek 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.  

 

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 
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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 % 

studentů a 40% akademických pracovníků – 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. 

 

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

získaném podle čl. 4 odst. 1. Kandidáti do senátní komory akademických pracovníků 

v pořadí na 7 - 9 místě jsou náhradníci pro dané funkční období v případě, zanikne-li 

členství některého člena akademického senátu fakulty. Zvoleni do senátní komory 

studentů jsou první tři kandidáti v pořadí získaném podle čl. 4 odst. 1. Kandidáti 

do senátní komory studentů v pořadí na 4 - 6 místě jsou náhradníci pro dané funkční 

období v případě, zanikne-li členství některého člena akademického senátu fakulty. 

 

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

Přílohou protokolu jsou všechny platné i neplatné volební lístky.  

 

5) Volební komise zveřejní protokol o průběhu a výsledcích voleb, nejpozději do dvou 

pracovních dnů po skončení volebního aktu a to vyvěšením 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 

na průběh voleb, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po vyhlášení výsledku voleb. 

Volební komise do 10 kalendářních dnů od obdržení stížnosti, stížnost posoudí a buď 

ji zamítne, nebo volby zruší. V případě zrušení voleb volební komise bez zbytečného 

odkladu vyhlásí nové volby.  

 

7) Pokud na průběh voleb do senát nebyla ve stanoveném termínu podána stížnost nebo byly 

všechny stížnosti zamítnuty jako nedůvodné, vyhlásí předseda volební komise výsledky 

voleb do senátu za konečné a předseda volební komise svolá první (ustavující) zasedání 

nově zvoleného senátu do 30 - ti dnů po ukončení činnosti starého senátu. 

 

8) Doplňovací volby do senátu (dále jen doplňovací volby) vyhlásí senát neprodleně 

po zániku členství člena senátu, jehož místo nelze obsadit náhradníkem (čl. 4 odst. 3) 

nebo není-li zvolen dostatečný počet členů senátu. Pro doplňovací volby platí ustanovení 

tohoto řádu o řádných volbách. 

 

9) Není-li zvolen dostatečný počet členů senátu, vyhlásí se do 30 - ti dnů doplňovací volby; 

přitom se použije ustanovení tohoto řádu o volbách řádných.  

 

10) Protokoly o průběhu voleb se archivují podle Směrnice rektora č. 11/2015 Spisový řád. 

 

11) 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.  

 

12) Funkční období senátu končí:  

 

a. uplynutím doby, na kterou byl senát zvolen;  

b. v důsledku jeho šestiměsíční nečinnosti (§ 26 odst. 3 zákona).  
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13) 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. který byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo 

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

f. úmrtím.  

 

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

funkčního období senátu zbývá doba kratší tří měsíců.  

 

 

Článek 5 

Přechodná a závěrečná ustanovení 
 

 

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

dne 27. 11. 2013.  

 

2) Návrh tohoto řádu byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona Tento volební řád byl 

schválen Akademickým senátem Fakulty výrobních technologií a managementu Univerzity 

Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne 20. 12. 2016.  

 

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…………………….  
 

4) Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ……………. .  

 

 

 

 

 prof. Ing. Jan Mádl, CSc.                                                      prof. Ing. Štefan Michna, PhD.  

předseda AS FVTM UJEP                                                             děkan FVTM UJEP  

 

 


