Návrh na změnu Volebního řádu
Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci

Akademický senát PřF UP se dle § 27 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách usnesl na
této změně Volebního řádu Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP:
Článek 1
Změna Volebního řádu AS PřF UP
Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP ze dne 17. 3. 1999 ve znění
pozdějších změn se mění a doplňuje takto:
Za článek 4 se vkládá článek 5, který zní:
„Článek 5
Opakování voleb nebo části volebního procesu
(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 členů AS z řad studentů, opakují se volby jen do příslušné skupiny členů AS.
(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.
(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.“
Článek 2
Závěrečná ustanovení

Tato změna Volebního řádu AS PřF UP byla schválena Akademickým senátem PřF UP dne
xxx. 2019. Platnosti a účinnosti nabývá schválením Akademickým senátem UP.

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
děkan PřF UP
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
předseda AS PřF UP

Důvodová zpráva
Předložen je návrh na změnu Volebního řádu AS PřF UP v Olomouci (dále jen „volební
řád“).
Potřeba změny stávajícího vnitřního předpisu je vyvolána usnesením Akademického senátu
UP v Olomouci ze dne 19.6.2019, v němž vyzval fakulty, aby do volebních řádů AS
implementovaly institut opravných prostředků a přezkumu voleb. Jako výchozí materiál
schválil AS UP modelové znění příslušného článku, který zpracovala LK AS UP ve
spolupráci s odborníky z PF UP.
Volební řád dosud institut opravných prostředků ani přezkumu voleb neobsahoval. Proto
navržená změna volebního řádu spočívá v tom, že se jako článek 5 vkládá příslušné
modelové znění přijaté AS UP bez obsahové změny, pouze s terminologickými úpravami.
Nový článek 5 není v kolizi se žádnými stávajícími ustanoveními volebního řádu.
Nové ustanovení umožňuje v případech, kdy v rámci volebního procesu došlo k takovému
pochybení, které má zásadní vliv na jejich výsledky, tuto situaci řešit tím, že se zopakuje jen
ta část volebního procesu, kde k pochybení došlo (např. sčítání hlasů, způsob určení
zvolených senátorů apod.), nebo – ve zcela krajním případě – se zopakují volby celé.
O opravném prostředku může dle navrženého znění (odst. 2) rozhodnout sama volební
komise nebo tak učiní na podnět. Ke svému rozhodování může využít stávající institut
oznámení a stížností dle čl. 3 odst. 10 písm. e) volebního řádu.
Rozhodování o stížnostech zavádí návrh AS UP jako dvoustupňové s tím, že odvolací
instancí je LK AS UP (odst. 4).
Účinnost předložených legislativních úprav je navržena od schválení Akademickým senátem
UP.
Příloha: Vyznačení navrhovaných změn

