Volební řád Akademického senátu PřF UP

V O L E B NÍ Ř Á D
A K A DE MI CK É H O S E N Á T U

Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
ze dne 17.3.1999
Úplné znění jak vyplývá ze změn schválených AS UP 24.11.1999, 20.11.2002, 22.9.2004,
27.2.2008, 2.2.2011, a 14.12.2016 a xxx.2019.
VYZNAČENÁ ZMÉNA
Preambule:
Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP (AS) má dvacet jedna členů. Z toho je
čtrnáct akademických pracovníků PřF UP a sedm studentů imatrikulovaných na PřF UP.
Funkční období jednotlivých členů Akademického senátu PřF UP je nejvýše tříleté.

(4) Vyhlášení voleb se uveřejňuje na vývěsních tabulích ve všech budovách, které
jsou v užívání fakulty. Toto vyhlášení musí
být vydáno nejpozději dva měsíce před
konáním voleb a měsíc před konáním mimořádných voleb a musí obsahovat zejména informace o době a místě konání voleb
včetně dalších informací, nezbytných pro
nerušený průběh voleb.

Článek 1
Termíny voleb
(1) Akademický senát vyhlašuje volby členů
AS, pokud
a) počet jeho členů by byl menší než
dvacet jedna po dobu jednoho roku,
b) počet jeho členů poklesl pod tři pětiny,
c) potřebuje zabránit poklesu členů pod
tři pětiny z důvodu ukončení funkčního období některých členů.

(5) Součástí vyhlášení voleb je výzva
k členům akademické obce fakulty, aby
podávali návrhy na kandidáty a také konečný termín přijímání návrhů.

(2) Děkan vyhlašuje mimořádné volby do AS,
pokud funkční období členů AS zaniklo
podle § 26 odst. (3) zákona č. 111/1998
Sb.

(6) Návrhy se podávají písemně prostřednictvím podatelny fakulty volební komisi do
určeného data.

Článek 2
Příprava voleb do AS

(7) Volební komise sestaví na základě písemného souhlasu kandidátů abecední volební
seznamy kandidátů, zvlášť pro akademické
pracovníky a studenty, a zveřejní je nejméně měsíc před datem konání voleb a
nejméně týden před konáním mimořádných voleb. Kandidátní listina musí obsahovat příjmení a jména kandidátů, rok narození, délku působení na fakultě a pracoviště u akademických pracovníků a ročník
studia a studijní program u studentů; je-li
kandidát z řad studentů zapsán na fakultě
ke studiu více studijních programů, zvolí si
jeden z nich pro účely čl. 4 odst. 1 písm. e)
tohoto řádu.

(1) Volby členů do AS vyhlašuje AS nebo
děkan (dále jen vyhlašovatel).
(2) Přípravu voleb do AS a jejich organizaci
zajišťuje desetičlenná komise jmenovaná
vyhlašovatelem. V jejím čele stojí vyhlašovatelem jmenovaný předseda. Členství
v komisi je neslučitelné s přijetím kandidatury ve volbách do AS.
(3) Vyhlašovatel určí volební místa pro jednotlivé členy akademické obce.
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(8) Pokud by seznamy v době před zveřejněním obsahovaly menší počet kandidátů než
čtrnáct v případě akademických pracovníků a sedm v případě studentů, volební komise postupuje znovu od odstavce (4).
Termín voleb se v tomto případě odkládá o
měsíc. Jestliže ani potom volební komise
nemůže sestavit potřebné seznamy kandidátů, děkan předloží případ k řešení akademickému senátu UP.

(4) V prostoru volebních míst jsou pro úpravu
hlasovacích lístků vymezeny zvláštní prostory tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování.
(5) Předseda volební komise je povinen zkontrolovat před zahájením voleb, zda je volební prostor vybaven podle předchozích
odstavců, a před ostatními členy komise
zapečetí prázdnou volební schránku.

(9) Volební komise zajistí prostřednictvím
děkana tisk hlasovacích lístků. Hlasovací
lístky se vyhotoví zvlášť s kandidáty z řad
akademických pracovníků a zvlášť s kandidáty z řad studentů. Kandidáti jsou na
hlasovacích lístcích uváděni v abecedním
pořadí písmem stejného typu a opatření
pořadovým číslem. Krom jména, příjmení,
titulu a roku narození kandidáta obsahuje
hlasovací lístek s kandidáty z řad akademických
pracovníků
u
každého
z kandidátů název pracoviště a hlasovací
lístek s kandidáty z řad studentů u každého
kandidáta ročník a studijní program.

(6) Příslušní členové volení komise obdrží
přede dnem voleb, nejpozději však v den
voleb před jejich začátkem, od předsedy
volební komise seznamy voličů, kteří budou volit v jejich volebním místě.
K seznamu obdrží odpovídající počet hlasovacích lístků.
(7) Po ověření totožnosti (u akademických
pracovníků průkaz zaměstnance, občanský
průkaz nebo pasu studentů průkaz studenta, občanský průkaz nebo pas) a zaregistrování v seznamu voličů obdrží každý volič z řad akademických pracovníků volební
lístek s kandidáty z řad akademických pracovníků a každý volič z řad studentů volební lístek s kandidáty z řad studentů. Po
vydání hlasovacího lístku vstoupí volič do
prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků. V tomto prostoru provede volbu zakroužkováním pořadového čísla nejvýše
čtrnácti kandidátů z řad akademických
pracovníků nebo nejvýše sedmi kandidátů
z řad studentů. Takto upravený hlasovací
lístek vloží do volební schránky.
(8) Hlasovací lístek je neplatný, pokud volič
zakroužkuje více kandidátů, než je uvedeno v předchozím odstavci tohoto článku.

(10)
Hlasovací lístky s kandidáty z řad akademických pracovníků, jakož i hlasovací
lístky s kandidáty z řad studentů, jsou jednotné a musí být opatřeny otiskem razítka
PřF UP.

Článek 3
Průběh voleb do AS
(1) Volby se konají ve vyhlášený den.
(2) Samotný akt volby je uskutečňován na
určených volebních místech. Na každém
volebním místě jsou po celou dobu voleb
určení členové komise.

(9) Po ukončení voleb příslušní členové volební komise společně vyhodnotí odevzdané hlasovací lístky, vyhotoví ve dvojím
stejnopise zápis o výsledku hlasování
v hlasovacím místě. Zápis podepíší všichni
členové volební komise. Jestliže některý
z členů této komise podpis odepře, uvede
důvody.

(3) Každé volební místo musí být řádně a viditelně označeno. Musí být vybaveno volební schránkou, příslušným množstvím hlasovacích lístků, psacími potřebami a tímto
volebním řádem, který musí být voličům
na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
V objektu, kde se volební místo nachází,
ani v jeho bezprostřední blízkosti není
v době voleb přípustná volební agitace pro
kandidáty do AS.

(10)
V zápise podle předchozího bodu se
uvede:
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a)

počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky,

b)

počet odevzdaných hlasovacích lístků,
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c)

počet platných hlasovacích lístků,

d)

pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů z platných hlasovacích
lístků uvedené vzestupně,

e)

sledků, nestali-li se již členy AS dle
předchozí věty, a to až do počtu čtrnácti,
e) členem AS z řad studentů se stává z
každého oboru(1) jeden kandidát, a to
ten, který obdržel nejvyšší počet hlasů
mezi kandidáty téhož oboru. Dalšími
členy AS z řad studentů se stávají kandidáti v pořadí dle volebních výsledků,
nestali-li se již členy AS dle předchozí
věty, a to až do počtu sedmi; příslušnost studenta k oboru odpovídá oboru
na fakultě, k němuž přísluší pracoviště
garantující studijní program kandidáta,

stručný obsah oznámení a stížností,
které byly podány přítomným členům
volební komise, usnesení, které přijali, a jejich stručné zdůvodnění.

(11)
Po podepsání obou stejnopisů zápisu o
výsledku hlasování se sejde nejpozději
druhý den celá volební komise a vyhodnotí
volby jako celek. Vyhotoví dva stejnopisy
o výsledku voleb. Zápis podepíší všichni
členové
volební
komise.
Zápisy
z jednotlivých volebních míst se v jednom
vyhotovení přikládají ke konečnému výsledku voleb. Za správnost vyhotovení tohoto zápisu odpovídají všichni členové volební komise.

f) všichni ostatní kandidáti, kteří nebyli
zvoleni do AS, jsou náhradníci pro příslušné volební období. Náhradníka povolává na uvolněné místo senátora
předseda senátu v pořadí dle výsledku
voleb za použití ustanovení písmen d)
a e).
(2) Volební komise vypracuje závěrečnou
zprávu o průběhu a výsledcích voleb, kterou předloží vyhlašovateli.

Článek 4
Ustavení AS
(1) Na základě zápisů výsledků voleb určí
volební komise složení nového AS. Postupuje přitom podle následujícího klíče:

(3) Vyhlašovatel zveřejní výsledky voleb na
místech, na nichž bylo oznámeno jejich
vyhlášení.

a) seřadí kandidáty sestupně podle pořadí
získaných hlasů, a to zvlášť pro kandidáty z řad akademických pracovníků a
zvlášť pro kandidáty z řad studentů,

(4) Mandát členů AS počíná dnem následujícím po skončení mandátu předchozího AS,
nejdříve však dnem zvolení všech členů
AS, a končí uplynutím tří let, neskončí-li
ze zákonných důvodů dříve.

b) u každého kandidáta se uvede počet
získaných hlasů,
c) v případě rovnosti hlasů jsou kandidáti
z řad akademických pracovníků seřazeni dle pořadí určeného losem, kandidáti z řad studentů jsou uvedeni vzestupně podle ročníku studia ( při následné nemožnosti rozhodnout pořadí
je pořadí určeno losem),

(5) Vyhlašovatel sdělí zvoleným členům senátu odkdy jejich mandát platí a kdy zanikne.
Článek 5
Opakování voleb nebo části volebního
procesu

d) členy AS z řad akademických pracovníků se stávají z každého oboru(1) dva
kandidáti, a to ti, kteří se v pořadí kandidátů z řad akademických pracovníků
určeném dle písm. a) až c) umístili
mezi kandidáty téhož oboru na prvních
dvou místech. Dalšími členy AS z řad
akademických pracovníků se stávají
kandidáti v pořadí dle volebních vý1

(1) Došlo-li při volbách k pochybení, které
mohlo mít zásadní vliv na výsledky voleb,
rozhodne volební komise o opakování voleb, nebo jen určité fáze volebního procesu, pokud se pochybení týká jen této fáze
(dále jen „opakování voleb”). Pokud pochybení mohlo mít zásadní vliv pouze na
výsledky voleb členů AS z řad akademických pracovníků, nebo na výsledky voleb

viz čl. 4 Statutu PřF UP
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členů AS z řad studentů, opakují se volby
jen do příslušné skupiny členů AS.

(3) Poslední změna tohoto Volebního řádu AS
PřF
UP
schválená
AS
dne
xxx.201919.10.2016 byla AS UP schválena dne xx.201914.12.2016 a nabyla účinnosti dnem xxx.20191.1.2017.

(2) O opakování voleb dle odst. 1 rozhodne
volební komise z vlastního podnětu nebo
na základě odůvodněné stížnosti.
(3) Odůvodněnou stížnost podle odstavce 2 je
oprávněn podat každý člen akademické
obce fakulty do 3 pracovních dnů od zveřejnění výsledků voleb. O stížnosti rozhodne volební komise do 5 pracovních dnů
od obdržení této stížnosti. Jedná-li volební
komise z vlastního podnětu, rozhodne o
opakování voleb do 8 pracovních dnů od
vyhlášení výsledku voleb.

docprof. RNDr. Martin Kubala,Ivo Frébort,
CSc., Ph.D.
děkan PřF UP
profdoc. RNDr. Tomáš Opatrný, DrMarek
Jukl, Ph.D.
předseda AS PřF UP

(4) Stěžovatel může do 3 pracovních dnů od
rozhodnutí volební komise podle odst. 3
podat žádost o přezkoumání tohoto rozhodnutí Legislativní komisi AS UP. O této
žádosti rozhodne Legislativní komise AS
UP do 5 pracovních dnů.
(5) Pro opakované volby platí přiměřeně ustanovení tohoto řádu o volbách.
(6) Ustavující zasedání AS nebude svoláno
dříve než 10 pracovních dnů od vyhlášení
výsledků voleb. V případě, že probíhá přezkum ze strany Legislativní komise AS
UP, nebude ustavující zasedání akademického senátu svoláno dříve než Legislativní
komise AS UP rozhodne o žádosti dle
odst. 4
Články 65 až 10
zrušeny

Článek 11
Závěrečná ustanovení
(1) Dnem schválení tohoto Volebního a jednacího řádu AS PřF UP se ruší platnost těch
ustanovení ve Statutu Přírodovědecké fakulty UP č.j. 45/90 ze dne 28.11.1990 ve
znění dalších změn a úprav, které se týkají
voleb a jednání AS.
(2) Tento řád byl schválen v AS UP dne 17.
března 1999.
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