Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), dne 18. října 2016 pod čj. MSMT-33680/2016 Volební řád Akademického senátu Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labe.

..........................................
Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

VOLEBNÍ ŘÁD
AKADEMICKÉHO SENÁTU
UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
ZE DNE 18. ŘÍJNA 2016
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Volební řád Akademického senátu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále
jen „řád“) upravuje způsob volby a funkční období členů Akademického senátu Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS UJEP“ nebo „senát“).
2. AS UJEP je dvoukomorový. Skládá se z akademické komory (dále jen „AKAS“) a studentské
komory (dále jen „SKAS“). Počet členů AS UJEP stanoví Statut UJEP.
3. Členství v AS UJEP je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana, proděkana, kvestora,
a tajemníka fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“ nebo
„univerzita“).
4. Funkční období AS UJEP je nejvýše tříleté a začíná dnem 1. ledna roku následujícího po volbách
do AS UJEP a končí uplynutím tří let od tohoto dne nebo ukončením funkčního období všech
členů AS UJEP podle § 8 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“). V případě, že je funkční období ukončeno podle § 8 odst. 3 zákona, stanoví počátek
a konec funkčního období dalšího AS UJEP rektor tak, aby končilo 31. prosince a bylo alespoň
dvouleté a nejvýše tříleté.
5. Funkční období člena AS UJEP je shodné s funkčním obdobím senátu. V případě náhradníka
(čl. 3 odst. 2) začíná prvním dnem následujícím po dni, ke kterému bylo uvolněno místo člena AS
UJEP do dané komory za danou fakultu UJEP. V případě doplňovacích voleb začíná dnem
zveřejnění konečných výsledků doplňovacích voleb, ve kterých byl zvolen. Funkční období člena
AS UJEP končí dnem ukončení funkčního období AS UJEP, jehož je členem.
6. V průběhu funkčního období členství v AS UJEP zaniká:
a) odstoupením člena, oznámeným písemně či elektronicky předsedovi AS UJEP. V případě, že
rezignace byla podána elektronickou formou, musí předseda AS UJEP její přijetí potvrdit,
b) zánikem příslušnosti člena k Akademické obci fakulty UJEP, za kterou byl zvolen,
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 3 neslučitelný s členstvím v AS UJEP,
e) pokud se nezúčastnil více než 50 procent zasedání senátu v kalendářním roce (po dobu trvání
jeho mandátu).
7. Ustanovení odstavce 6 písm. b) se nepoužije v případě studenta, který řádně ukončí studia ve
všech studijních programech uskutečňovaných fakultou UJEP, za kterou byl do AS UJEP zvolen,
a nejpozději v den, kdy ukončí poslední z nich, podá přihlášku ke studiu v dalším studijním
programu uskutečňovaném touto fakultou UJEP. Takový student pokračuje v původním funkčním
období člena AS UJEP, na něž byl zvolen, a jeho členství v AS UJEP skončí buď dnem uplynutí
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funkčního období člena AS UJEP, nebo dalšími způsoby zániku členství podle odstavce 6 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 uvedeného 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 uvedeného 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 UJEP vyhlásí senát nejpozději 60 dnů před uplynutím svého funkčního období.
Pokud tak neučiní, vyhlásí volby rektor.
2. AS UJEP stanoví rámcový harmonogram a základní organizační pokyny pro průběh voleb.
Organizační pokyny obsahují zejména stanovení času a místa voleb, způsob podávání návrhů na
kandidáty a způsob provedení ustanovení odstavců 11 až 13.
3. Volby do AS UJEP se konají v pracovních dnech, ve kterých na fakultách probíhá výuka, a to
nejméně po dobu čtyř hodin na každém ze stanovených hlasovacích míst. Termín konání voleb na
fakultách stanoví akademický senát dané fakulty.
4. AS UJEP jmenuje předsedu a nejméně další čtyři členy hlavní volební komise, v případě
neexistence nebo nečinnosti AS UJEP jmenuje hlavní volební komisi rektor. Podmínkou
jmenování je souhlas osoby s výkonem funkce předsedy nebo člena hlavní volební komise.
5. Pro každou fakultu UJEP je zřízena dílčí volební komise. Předsedu a členy dílčí volební komise
fakulty jmenuje akademický senát příslušné fakulty. Počet členů dílčí volební komise je stanoven
s ohledem na počet míst, na kterých se volby do AS UJEP konají tak, aby na každém místě byli
po celou dobu hlasování přítomni alespoň dva členové dílčí volební komise.
6. Hlavní volební komise ve spolupráci s dílčími volebními komisemi zajistí nejpozději 14 dnů před
konáním voleb do AS UJEP úplnou informovanost Akademické obce UJEP, zejména na úředních
deskách univerzity a všech fakult, na kterých se budou volby konat, a poté samotný průběh voleb.
7. Kandidáti na členství v AS UJEP (dále jen „kandidáti“), kteří jsou písemně navrhováni alespoň
jedním členem Akademické obce UJEP dané fakulty UJEP, musí svůj souhlas s volbou vyjádřit
písemně. V návrhu jsou dále uvedeny základní identifikační údaje kandidáta včetně jeho
elektronické adresy a komora AS UJEP, do které bude kandidát volen. Kandidáti nemohou být
členy žádné volební komise.
8. Na každé fakultě UJEP se zřizují dvě kandidátní listiny. Na jedné jsou uvedeni akademičtí
pracovníci a na druhé studenti. Seznamy studentů a akademických pracovníků, kteří jsou
oprávněni volit na dané fakultě, připraví děkanát fakulty a předá je předsedovi dílčí volební
komise.
9. Seznamy kandidátů včetně jmen navrhovatele nebo navrhovatelů kandidáta jsou zveřejněny
nejméně 7 kalendářních dnů před termínem konání voleb do AS UJEP na úřední desce příslušné
fakulty. Za zveřejnění seznamu kandidátů odpovídá předseda dílčí volební komise. Na fakultě se
mohou konat předvolební shromáždění, která se ale nesmí konat v den voleb.
10. Členy AS UJEP volí členové akademické obce jednotlivých fakult UJEP tajným přímým
hlasováním, a to akademičtí pracovníci z kandidátní listiny akademických pracovníků do AKAS
a studenti z kandidátní listiny studentů do SKAS.
11. Je-li akademický pracovník zároveň zařazen na pracovištích více fakult, na kterých se volí do AS
UJEP, může kandidovat nebo volit pouze na jedné z nich, kterou si zvolí.
12. Je-li student zapsán do studia na více fakultách UJEP, může kandidovat nebo volit pouze na
jedné z nich, kterou si zvolí.
13. Je-li student fakulty UJEP současně akademickým pracovníkem na UJEP, může kandidovat nebo
volit pouze do AKAS.
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14. Akademický pracovník ze součásti UJEP, která není fakultou, je pro účely volby do AS UJEP
a pro účely výkonu mandátu člena AS UJEP považován za člena akademické obce té fakulty, na
které vykonává pedagogickou činnost. Pokud vykonává pedagogickou činnost na více fakultách
UJEP, použije se odstavec 11 přiměřeně.
15. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, jejichž náležitosti a způsob jejich platné úpravy
voličem stanoví organizační pokyn vydaný a zveřejněný dílčí volební komisí na úřední desce
příslušné fakulty minimálně 7 kalendářních dnů před konáním voleb do AS UJEP. Dílčí volební
komise zajistí ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem fakulty tisk hlasovacích lístků.
Čl. 3
Výsledky voleb
1. Dílčí volební komise po skončení hlasování:
a) sestaví pořadí kandidátů v jednotlivých komorách AS UJEP sestupně podle počtu získaných
hlasů a v případě rovnosti hlasů stanoví pořadí těchto kandidátů losem,
b) zpracuje protokol o volbách do AS UJEP obsahující zejména: datum a způsob konání voleb,
počet oprávněných voličů, počet odevzdaných hlasů, seznam kandidátů s vyznačením
zvolených členů AS UJEP s uvedením počtu získaných hlasů, seznam náhradníků
s vyznačeným pořadím, elektronické adresy všech nově zvolených členů AS UJEP, jména
a podpisy předsedy a členů dílčí volební komise,
c) předá protokol o volbách do AS UJEP předsedovi hlavní volební komise nejdéle do dvou
pracovních dnů po termínu konání voleb. Zároveň dílčí volební komise odpovídá za zveřejnění
protokolu na úřední desce příslušné fakulty.
2. Nezvolení kandidáti v každé komoře AS UJEP, kteří získali více než 10 procent odevzdaných
hlasů, se stávají náhradníky v pořadí podle počtu dosažených hlasů. Náhradník nastupuje na
místo člena AS UJEP do dané komory za danou fakultu v případě, že se takové místo uvolní.
Nezvolený kandidát se může funkce náhradníka písemně vzdát, a to bezprostředně po volbách
buď předsedovi dílčí volební komise nebo předsedovi hlavní volební komise, nebo v průběhu
volebního období předsedovi AS UJEP. Nezvolený kandidát automaticky ztrácí funkci náhradníka,
pokud je naplněna některá z podmínek uvedených v čl. 1 odst. 6 písm. b) a d) se zřetelem na čl. 1
odst. 7.
3. Hlavní volební komise vypracuje protokol o výsledku voleb do AS UJEP, jehož přílohou jsou
protokoly z jednotlivých fakult, seznam členů AKAS a SKAS pro nové funkční období, jména a
podpisy předsedy a členů hlavní volební komise. Tento protokol předá předseda hlavní volební
komise předsedovi AS UJEP, který jej neprodleně zveřejní na úřední desce UJEP.
4. Členové Akademické obce UJEP mohou do 3 pracovních dnů po ukončení voleb do AS UJEP na
příslušné fakultě podat předsedovi hlavní volební komise stížnost na průběh voleb. Hlavní volební
komise do 10 kalendářních dnů stížnost posoudí a buď ji zamítne, nebo volby zruší a bez
zbytečného odkladu vyhlásí nové volby pro všechny fakulty, kterých se stížnost týká.
5. Pokud na průběh voleb do AS UJEP na příslušné fakultě nebyla ve stanoveném termínu podána
stížnost nebo byly všechny stížnosti zamítnuty jako nedůvodné, vyhlásí předseda hlavní volební
komise výsledky na příslušné fakultě za konečné.
Čl. 4
Doplňovací volby
1. Doplňovací volby do AS UJEP (dále jen „doplňovací volby“) vyhlásí senát neprodleně po zániku
členství člena AS UJEP, jehož místo nelze obsadit náhradníkem (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 UJEP usnese.
3. Pro doplňovací volby platí přiměřeně ustanovení o volbách.
4. Doplňovací volby mohou probíhat i mimo období výuky.
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Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se čl. 1 až 4 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem registrovaný Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy dne 8. července 2013 pod čj. MSMT-29090/2013.
2. Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne 6. října 2016.
3. Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy.
4. Tento řád nabývá účinnosti dnem registrace.

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., v. r.
rektor
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